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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

1)  Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáról szóló  248/2013.  (VI.  19.)  számú Képviselő-
testületi határozat módosítására 

Vagyongazdálkodási szempontok figyelembevételével, a jelenlegi hatályos szabályozás felülvizsgálata 
indokolt azzal, hogy ugyanannak a kérelmezőnek ugyanarra a helyiségre vonatkozó több, eltérő időpontban 
benyújtott kérelme esetén a legutóbb benyújtott kérelem időpontjában irányadó számított bérleti díjat kell az 
ügyfél részére a későbbiekben is felajánlani. Továbbá a VIII. kerületben számos társasházban van 
önkormányzati tulajdonban álló helyiség, amely üresen áll, és ilyen módon ingatlanállomány üzemeltetési 
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oldalon a költségvetést a közüzemi (átalánydíjas elszámolás esetében) és közös költség előírásokkal 
rendkívül megterheli. Vagyonhasznosítási szempontból kumulatív és lakóközösséget is ösztönző lenne 
érdekeltté tenni a társasházak közös képviseletét ellátó természetes vagy jogi személyeket, illetve a 
társasházi tulajdonostársakat, hogy bérbe vegyék a társasházakban üresen álló ingatlanokat, ezzel 
csökkentve az üzemeltetési oldalon felmerülő terheket, egyben kihasználva az így bérbevett ingatlan 
funkcionális adottságait. Javasolt az elhelyezkedés szempontjából e szabályozás tárgyi hatályát az utcai 
bejáratú pinceszinti, vagy udvarról megközelíthető helyiségekre korlátozni. 

2) Javaslat  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendeletének módosítására 

A  rendeletben főbb változtatások a következők. 
Több esetben érkezik a vagyonhasznosítási feladatokat ellátó Bérbeadó szervezethez, olyan bérbevételi 
kérelem amelynek tárgya raktározás, tárolás tevékenység céljára utcai bejárattal rendelkező, kisebb 
földszinti helyiség bérbevétele, ezen kérelmek gyakorinak mondhatók, havi rendszerességűek. Ezen 
beadványok támogatása vagyonhasznosítási szempontból nem indokolt, mivel gyakori jelenség, hogy - 
főleg magánszemélyek — a raktározás céljára bérbe vett, nem lakás céljára szolgáló, földszinti, utcai bejáratú 
helyiségekbe beköltöznek és ott azt  quasi  lakásként használják, mindazonáltal ezen területi elhelyezkedésű 
és fekvésű helyiségek hasznosítása vonatkozásában egyéb funkcionalitás (üzlet, kereskedelmi egység, stb.) 
inkább támogatható.  A 100 m2  alapterületi határt azért szükséges megállapítani, mert lehetséges, hogy 
valamely logisztikai, vagy kereskedelmi tevékenységet végző belvárosi cég raktárt keres a közelben lévő 
vállalkozásához kiszolgáló egységként, amely esetben indokolt lehet a bérbeadás. 

3) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló  32/2013.  (VII.15.)  Budapest  Józsefváros Önkormányzati 
rendelet módosítására 

A  rendeletben a főbb változások a következők. 

Szükséges az elővásárlásra jogosult bérlő részére a helyiség versenyeztetés nélkül történő elidegenítésére 
vonatkozó szabályok felülvizsgálata, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerinti 
értékhatárhoz, albetéthez és önkormányzati tulajdoni hányadhoz igazodó feltételrendszer közül kizárólag a 
tulajdoni hányad mértékét, illetve az értékhatárt vizsgálja a jogalkotó, előbbi esetben javasolt legfeljebb 
15%,  utóbbi esetében pedig a  16  millió forintos értékhatár megállapítása. 

Tárgyi rendelet a 2008-ban kezdődött ingatlanpiaci és hitelválság ideje alatt, 2013-ban készült és 2014-től 
az ingatlan forgalmi értékek reál- és nominális értéken jelentősen emelkedtek, és az emelkedés 2019-ben is 
folytatódik. Az ingatlanok forgalmi értékének nominális értékemelkedése az eltelt csaknem öt év alatt 
differenciáltan, közel 100%-os volt.  A  forgalmi érték emelkedése részben a fizetőképes kereslet és a 
befektetői igények növekedése miatt következett be. 

Az ingatlancserére vonatkozó hatályos jogi szabályozás alapján indokolt a csereszerződéssel értékesítendő 
helyiség esetén a két ingatlan forgalmi érték különbözetére vonatkozó rendelkezésehatályon kívül 
helyezése. 

A  tulajdonos Önkormányzat, ahogyan a két egymással szomszédos, külön-külön nehezen hasznosítható 
lakóingatlan csatolását, úgy a nem lakás célú szomszédos helyiségek csatolását meghatározott feltételek 
fennállása esetében is támogatja, amelyre tekintettel szükséges a csatolásra vonatkozó jogszabályi 
feltételrendszer felülvizsgálata, mind a csatolandó ingatlan alapterülete, mind értékhatára tekintetében, 
előbbi esetében a  20m2,  utóbbi esetében a  20  millió forintos értékhatár megállapítása indokolt. 



A  személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogi szabályozás alapján indokolt az önkormányzati 
rendeletben a vételi szándéknyilatkozat mellékleteként adatkezelési nyilatkozatot kérni a természetes 
személy ügyféltől. 

A  rendeletben foglalt értékbecslések érvényességi idejére vonatkozó szabályozása felülvizsgálata is 
időszerű, mivel az ingatlanpiac változása gyors, és e változás követése indokolt.  A  szabályozás összhangban 
áll a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet  13.  §  (3)  bekezdésében foglalt előírással. 

A  hatályos szabályozás értelmében a helyiség vételára a forgalmi érték  100  %-a. Ezen rendelkezés 
felülvizsgálata a kerület ingatlan helyiség állománya tekintetében indokolt figyelemmel arra, hogy ezen 
helyiségek van, hogy évtizedek óta üresen állnak, sőt tervszerű karbantartásuk sohasem történt meg, ezáltal 
műszaki állapotuk miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok. 

Fentiekre tekintettel, egy esetleges vételi kérelem esetében a leendő tulajdonosnak számolnia kell egy 
nagyobb, adott esetben több milliós mértékű felújítással (elektromos vezeték rendszer szabványosítás, teljes 
fűtés és gépészeti rendszer felújítás, építészet és szerkezeti felújítás, stb.) Tekintettel arra, hogy jelenleg a 
Rendelet a forgalmi érték 100%-ában határozza meg a vételárat, jelentős nehézséget okoz ezen ingatlanok 
elidegenítésére. Sőt a piaci alapú értékbecslés tovább ront ezen rossz műszaki állapotban lévő helyiségek 
hasznosíthatóságának esélyein, hiszen a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan műszaki állapotú 
helyiségeket az egyébként felújított  es  karbantartott egyéb funkcionalitásában hasonló helyiségekkel méri 
össze az értékbecslő, a műszaki állapotot szinte teljesen figyelmen kívül hagyva. 

Indokolt ezért fenti helyzetet feloldani, és fentieket figyelembe vevő vételár kedvezmény biztosítását 
lehetővé tenni a Rendeletben. 

Fentieken túl Józsefvárosban számos társasházban van önkormányzati tulajdonban álló helyiség, amely 
hosszabb ideje üresen áll, és amely ingatlanállomány üzemeltetési oldalon a költségvetést a közüzemi 
(átalánydíjas elszámolás esetében) és közös költség előírásokkal rendkívül megterheli. Vagyonhasznosítási 
szempontból ösztönző lenne érdekeltté tenni a a társasházi tulajdonostársakat, hogy megvásárolják a 
társasházakban üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket. 

4) Javaslat a Versenyeztetési Szabályzat módosítására 

A  versenyeztetési eljárások lebonyolítását végző Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a tavalyi év végén 
új elektronikus versenyeztetési felület beszerzése felől döntött, amelyre tekintettel az elektronikus 
versenyeztetési eljárások szabályainak felülvizsgálata, pontosítása indokolt. 

5) Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, 
valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) számú önkormányzati rendeletének 
módosítására 

A  rendeletben főbb változtatások a következők. 

A  jelenlegi szabályozás kizárja, hogy a bérleti díj hátralékkal rendelkező bérlők a minőségi lakáscsere során 
magasabb komfortfokozatú, vagy nagyobb alapterületű lakás bérbeadását kezdeményezzék, még abban az 
esetben is,  ha  a tartozás nem nagy összegű és arra a bérlő az önkormányzati rendeletben biztosítottak szerint 
részletfizetési megállapodást kötött. Indokolt ezen rendelkezés felülvizsgálata és a kör bővítése. 
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A  rendelet a bérlő által befogadott személyek esetében már megköveteli a bérleti szerződés mellékleteként a 
befogadott nyilatkozatának közjegyzői okiratba történő foglalását.  A  Bérbeadó szervezet javaslatára 
szükséges jelen szabályozás kiterjesztése az alapjogviszonyt jelentő bérleti szerződésekre is, tekintettel arra, 
hogy ez komoly garanciát jelent a Bérbeadó szervezet részére. Továbbá szükségessé vált a rendeletben 
pontosítani a közszolgálati célú bérbeadás során létrejött az ingatlan funkcionalitásában értelmezendő 
közszolgálati jelleg törlésére vonatkozó rendelkezési jogot. 

6)  Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti,  35576/1  hrsz.-ii ingatlan nyilvános 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére 

Az Önkormányzat tulajdonában áll a  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti,  35576/1  hrsz.-ú,  1812 
m2  alapterületű, Corvin-negyedben található ingatlan. Az ingatlan „kivett lakóház, udvar" besorolással 
szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. 

Az ingatlan forgalmi értékének megállapítására a Grifton  Property  Kft. (Toronyi Ferenc) készített érték-
becslést  2019.  február 7-én, amely  522.490.000,- Ft  értékben határozta meg az ingatlan értékét. 

Az ingatlanon két épület található, az egyik épület pince+földszint+2 emelet, félnyereg magastető cserép 
hejalással. Tűzfala vakolatlan, az épület bejárata és nyílászárói le vannak falazva, bejutni nem lehet. Az 
épület műszaki állapota szemrevételezés alapján gazdaságosan nem felújítható, bontandó kategóriába tar-
tozik  A  másik épület hozzácsatlakozik, földszintes, lapos tetős épület, műszaki állapota  15  % alatti, bontan-
dó.  A  telektömbjó oldalarányú, beépíthetősége kedvező. 

A  felépítményes ingatlan beépítetlen telekrészét jelenleg az Önkormányzat gépkocsi-beállóként üzemelteti, 
amelyen  51  db beállóhelyre van érvényes bérleti szerződés.  A  beállóhelyek hasznosításából az Önkormány-
zatnak összesen  201.320,- Ft  + ÁFA/hó összegű bevétele származik  A  bérleti szerződések  30  napos felmon-
dási idővel szüntethetőek meg.  A  bérleti szerződések felmondására az adásvételi szerződés megkötését köve-
tően kerül sor. 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a pályázatot az Önkormányzat az alábbi feltételekkel hirdesse meg: 

A  pályázat célja: a  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti,  35576/1  hrsz.-ú ingatlan elidegenítése. 

A  minimális vételár összege:  522.490.000,- Ft 

Az ajánlati biztosíték összege:  104.498.000,- Ft. 

A  pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételár. 

A  pályázatot két fordulóban javasoljuk lefolytatni. 

Az érvényes pályázatra vonatkozó kikötés: a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

az ingatlanon található épületet elbontja, az ingatlan birtokbaadásától számított  2  éven belül jogerős 
építési engedélyt szerez, 

- az ingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 

a jogerős építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 
15.000.000,- Ft;  a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme 
esetén a kötbér összege  7.500.000,- Ft,  amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével 
vagy közjegyzői letétbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók  A  garanciaszer-
ződésben foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. 

- Az előzőeken túl,  61  napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel to-
vábbi  30.000,-  Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig. 
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A  versenyeztetési eljárás második fordulójában az  5  legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázó vehet 
részt. Az eljárás lebonyolítására elektronikus úton kerül sor, melynek módjáról, idejéről és egyes további 
feltételeiről a meghívóban kapnak tájékoztatást az érintettek. 

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerint kerüljön megjelen-
tetésre, azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem kerül közzétételre,  de  megjelen-
tetésre kerül a www.vatera.hu hirdetési portálon. 

7)  Javaslat közszolgálati célú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

Fővárosi viszonylatban az Önkormányzat rendelkezik az egyik legjelentősebb lakásállománnyal, amely 
2017.  decemberében  4.540  db volt. Az Önkormányzat egyik kiemelt lakásgazdálkodási feladata a kerületi 
polgárok lakhatásában való segítségnyújtás, ugyanakkor a lakásállomány karbantartása, műszaki 
állapotának megtartása, illetve javítása. 

Az Önkormányzat messzemenőkig törekszik arra, hogy valamennyi kötelező önkormányzati feladatot magas 
színvonalon lásson el, köztük a kötelező közszolgáltatások lakosság részére történő biztosítását is. Erre nyújt 
garanciát az Önkormányzat hivatali állománya, intézményrendszere, gazdasági társaságai, illetve 
valamennyi dolgozó elhivatott munkavégzése. Ezért az Önkormányzat segíteni kívánja a kerületi 
közigazgatásban, illetve egészségügyben dolgozók lakhatási- és életkörülményeit.  A  közszolgálati 
lakáspályázat jogcímen történő bérbeadással egyrészt a kötelező feladatainak ellátásában résztvevő 
munkatársak élethelyzetén javíthat, másrészt a bérbeadott lakások után befizetett bérleti dijjal a bevételeit is 
jelentősen növelheti, nem utolsó sorban pedig a színvonalas feladatellátáshoz szükséges motiváció is 
megvalósulhat a dolgozók felé, jelentősen csökkentve ezzel a hatékonyságot nehezítő munkavállalói 
fluktuációt. 

Mindezek figyelembevéve a Képviselő-testület  68/2018. (X04.)  számú határozatának  1)  pontjában többek 
között döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló  35  darab lakást közszolgálati célra jelöl ki. 

Az Önkormányzat elhivatott a kerület közbiztonságának növelése érdekében is, ezért a közszolgálati célú 
lakások bérbeadására vonatkozó rendelkezéseket is módosította és kiterjesztette a rendvédelmi szervek 
alkalmazásában álló személyek körére is, mellyel megnyílt a a lehetőség arra, hogy a rendvédelmi szervek 
alkalmazásában álló személyek is élni tudjanak a közszolgálati célú lakás bérbeadásának lehetőségével. 

A  fent leírtak figyelembevételével a Képviselő-testület a  68/2018. (X04.)  számú határozatának  2)  pontjában 
25  db önkormányzati tulajdonú bérlakást közszolgálati célú bérbeadásra jelölt ki azzal, hogy ezen 
ingatlanok tekintetében a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője tehet javaslatot a 
polgármesternek a lakások bérlőjére. 

A  közszolgálati lakáspályázat rendkívül sikeresnek és eredeményesnek mondható, mert nem csupán a 
lakással nem rendelkező közigazgatásban dolgozó kollégákat segítette, hanem azokat a háziorvosokat és 
gyermekorvosokat is, akik a kerületben látnak el egészségügyi alapellátási feladatokat, segítette továbbá a 
BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság rendvédelmi dolgozóit is. 

Az azóta eltelt időszakban azonban mind a hivatali, mind az intézményi- és gazdasági társasági vezetők, 
valamint a rendvédelmi szervek vezetői is jelezték, hogy további igények merültek fel a közszolgálati jellegű 
bérbeadás iránt. 

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a kötelező feladatait, köztük a kötelező közszolgáltatásokat 
továbbra is magas színvonalon tudja biztosítani a lakosság részére, szükséges az elhivatott dolgozók 
megtartása és motiválása közszolgálati célú lakás bérbeadás pályázat kiírásával. 

II.  A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a rendeletek elfogadása. 
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A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet  16.  § a) pontja alapján az  500  millió  Ft  feletti értékű 
vagyon tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a 
lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdésében foglaltak alapján, 
„a  3.  §  (4)  bekezdés g) pontja szerinti célokra felhasználható lakásokat (a továbbiakban: közszolgálati célú 
lakások) a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület jelöli ki.  A  lakások 
bérlőjére a munkáltatók tehetnek javaslatot a polgármesternek  A  bérbeadásról szóló döntés a tulajdonosi 
jogokat gyakorló bizottság hatásköre." 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a rendeletek elfogadásával egyrészt a lakossági igényeknek való megfelelés biztosítása, 
másrészt az Önkormányzat döntéseinek a lehető leggyorsabb meghozatalának biztosítása. 

A  döntés célja az ingatlan hasznosítására vonatkozó határozat meghozatala, amely pénzügyi fedezetet nem 
igényel. 

Az Önkormányzat számára pozitív pénzügyi hatás az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés aláírása, a 
vételár összeg megfizetése esetén várható. 

A  döntés célja, a lakással nem rendelkező önkormányzati köztisztviselők, az Önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerv közalkalmazottjai, az Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett intézményekkel 
munkajogi vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, az Önkormányzat kizárólagos vagy 
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságának dolgozói, valamint az Önkormányzat területén ellátási 
kötelezettséggel tevékenykedő gyermek-, felnőtt háziorvosok és védó'nők, valamint a rendvédelmi szervek 
alakalmazásá ban  álló személyek lakhatási helyzetének megoldása, ezáltal az elhivatott munkatársak 
motiválása és megtartása. 

A  közszolgálati célú lakás bérbeadása a bérlőnek az adott szervnél fennálló foglalkoztatási jogviszonyának 
időtartamára történhet.  A  bérbeadás után rendszeresen befizetett bérleti díj az Önkormányzat bevételét 
képezi. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  42.  §  1.  pontjában alapul. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet  16.  § a) pontja alapján az  500  millió  Ft  feletti értékű vagyon 
tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik 

A  versenyeztetési eljárás lebonyolításának részletes szabályaira a Képviselő-testület 
112/2017. (V.11.)  számú, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjo-
gának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló határozata (a továbbiakban: Versenyezte-
tési Szabályzat) az irányadó. 

A  Versenyeztetési Szabályzat  11.  pontja értelmében a nyilvános pályázati felhívást közzé kell tenni: 
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
b) a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben, 
c) a Józsefváros című lapban, 
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d) az Önkormányzat és a Bonyolító internetes honlapján, 
e) az Önkormányzat és a Bonyolító rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetési portáljain, 
» az a) — e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen, illetve módon. 

A  Versenyeztetési Szabályzat  12.  pontja szerint a pályázati felhívásról szóló hirdetményeket legalább  15 
napra ki kell függeszteni. 

A  Versenyeztetési Szabályzat  97.  pontja alapján az ingatlan tulajdonjogának eladására meghirdetett pályá-
zat esetében a minimális vételár,  ha  a Kiíró magasabb összegről nem dönt, első esetben az értékbecslésben 
meghatározott likvid forgalmi érték  100%-a. 

A  Képviselő-testület döntése a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010. (111.08.)  önkormányzati rendelet 
14.  §  (2)  bekezdésében foglaltakon alapul. 

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet tervezetek és a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1) 248/2013.  (VI.  19.)  számú határozatának II. fejezet  10.  pont  es 12.  pont szövege az alábbiakra 
módosul: 

10.  Ugyanannak a kérelmezőnek ugyanarra a helyiségre vonatkozó több, eltérő időpontban 
benyújtott kérelme esetén részére a legutoljára benyújtott kérelem időpontjában irányadó 
számított bérleti díjat kell a későbbiekben is felajánlani. 

12.  a) Új bérbeadásnál,  ha  olyan utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvarról megközelíthető he-
lyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy ér-
kezett,  de  hasznosítása a  8.  pont alapján számított bérleti díjon volt nem lehetséges a bérleti 
szerződés megkötésének elmaradása miatt, és az  5.  s) pontban megállapított, 4-es vagy annál 
alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a bérleti díj mértékét társaházban található helyi-
ség esetében a mindenkori közös költség vagy kizárólagos önkormányzati tulajdonú épület-
ben található helyiség esetében az üzemeltetési költség összegén lehet megállapítani a hatás-
körrel rendelkező bizottság döntése alapján. 

b) Új bérbeadásnál,  ha  olyan társasházban lévő utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvarról 
megközelíthető helyiség kerül bérbeadásra a társasház közös képviseletét ellátó természetes 
vagy jogi személy részére, amelyre legalább egy  eve  nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy 
érkezett,  de  a hasznosítása a  8.  pont alapján számított bérleti díjon nem volt lehetséges a bér-
leti szerződés megkötésének elmaradása miatt, és az  5.  s) pontban megállapított, 4-es vagy 
annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a bérleti díj mértékét a mindenkori közös 
költség összegén lehet megállapítani a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése alapján. 

c) Új bérbeadásnál,  ha  olyan társasházban lévő utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvarról meg-
közelíthető helyiség helyiség kerül bérbeadásra a társasház valamely tulajdonostársa részére, 
amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy érkezett,  de  a hasznosítása a 
8.  pont alapján számított bérleti díjon nem volt lehetséges a bérleti szerződés megkötésének 
elmaradása miatt, és az  5.  s) pontban megállapított, 4-es vagy annál alacsonyabb kategóriába 
besorolt állapotú, akkor a  7.  és  8.  pont alapján számított bérleti díj  50  %-a állapítható meg a 
hatáskörrel rendelkező bizottság döntése alapján. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 
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2)  a  112/2017. (05.11.)  számú határozatát visszavonja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

3)  elfogadja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasz-
nosítására, tulajdonjogrának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabályokat (Versenyeztetési 
Szabályzat)  2019.  február  21-i  hatálybalépéssel. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

4) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti,  35576/1  hrsz.-ú felépítményes ingatlan 
nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

5)  elfogadja  a  határozat mellékletét képező,  a Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti,  35576/1 
hrsz.-ú felépítményes ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 

a.) a  minimális vételár:  522.490.000,- Ft 
b.) az ajánlati biztosíték összege:  104.498.000,- Ft 
c.) a  pályázat bírálati szempontja:  a  legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a  pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.)  az ingatlanon található épületet elbontja, az ingatlan birtokbaadásától számí-
tott  2  éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
db.) az ingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül jogerős használatbavételi 
engedélyt szerez, 
dc.) a  jogerős építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme 
esetén  a  kötbér összege  15.000.000,- Ft; a  jogerős használatbavételi engedély meg-
szerzésének  60  napot meghaladó késedelme esetén  a  kötbér összege  7.500.000,- Ft, 
amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi 
őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók.  A  garancia-
szerződésben foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvénye-
síthetők.  Az  előzőeken túl,  61  napot meghaladó késedelem esetén, vevő  a  késedelmes 
teljesítésre tekintettel további  30.000,-  Ft/nap kötbér megfizetésére köteles  a  szerző-
désszerű teljesítésig. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

6) a  pályázati felhívást  a  Képviselő-testület  112/2017. (V11.)  számú határozatának (Versenyeztetési 
Szabályzat)  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján,  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügy-
félfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein),  a  Józsefváros című helyi lapban, az Önkormány-
zat és  a  Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és  a  Bonyolító számára elérhető költség-
mentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

7)  felkéri  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t  a  versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és arra, 
hogy  a  pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze  a  Képviselő-testület 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  május  31. 

8) 2019.  február  25-i  hatállyal módosítja a  68/2018. (X04.)  számú határozat  2)  pontját az alábbiak 
szerint: a Képviselő-testület a határozat  1.  számú mellékletében felsorolt  25  darab ingatlanból  10 
darab önkormányzati tulajdonú közszolgálati célú bérbeadásra kijelölt ingatlan tekintetében, a  Bu-
dapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint 
a lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott szerve-
zetek vezetői tehetnek javaslatot a lakások bérlőire. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  25. 

9) a  35309/A/0  hrsz-ú  Budapest  VIII. kerület, Magdolna  u. 20. 3.  emelet  46.  szám alatti lakás tekinteté-
ben - a rendvédelmi szerv alakalmazásában álló kijelölt bérlővel létre nem jött bérleti jogviszony 
okán -  2019.  február  25-i  hatállyal hatályon kívül helyezi a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizott-
ság  1154/2018. (X126.)  számú határozatának  1.) b.)  és  2.) b.)  pontját. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

10)a  68/2018. (X04.)  számú határozat  1)  pontjában közszolgálati célú bérbeadásra kijelölt 35587/0/A/O 
hrsz-ú  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad  u. 8.  földszint  2.  szám alatti lakás közszolgálati kijelölé-
sét - a Vajdahunyad  u. 8.  szám alatti épület tervezett kiürítése okán - megszünteti. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

11)az  1818/2016. (X1122.)  Kormányhatározat alapján, önkormányzati bérlakások fejlesztése céljára 
kapott támogatásból felújított, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
tualjdoná ban  álló lakások közül, a határozat  2.  számú melléklete szerinti  16  darab lakást közszolgá-
lati célú bérbeadásra kzjelöl, azzal a feltétellel, hogy ezen lakások bérbeadása kizárólag piaci alapú 
lakbérfizetési kötelezettséggel történhet. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

12)kijelöli a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a határozat 
3.  számú melléklete szerinti  21  darab lakást közszolgálati célú bérbeadásra. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

13)felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslat  8)  -  12)  pontjáról tájékoztassa a Polgármesteri 
Hivatal vezetőit, az intézményvezetőket és a gazdasági társaságok vezetőit, valamint a rendvédelmi 
szervezetek vezetőit. 
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dr. Sá a  Bot  nd 
polgármester 

s,-

 

,  
r.  Mészár  Erika 

alj egyző 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2019.  április  1. 

14) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a polgármesternek a la-
kások szervezetek közötti elosztásáról. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  1. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. 

Budapest, 2019.  február  15. 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

Mellékletek: 

1.sz. melléklet — közszolgálati célú bérbeadás lakás lista 
2.sz. melléklet — közszolgálati célú bérbeadás lakás lista 
3.sz. melléklet — közszolgálati célú bérbeadás lakás lista 
4.sz. melléklet — Futó utca  5.  szám alatti ingatlan pályázati felhívása 
5.sz. melléklet — Futó utca  5.  szám alatti ingatlan értékbecslése 
6.sz. melléklet — Versenyeztetési Szabályzat tervezet 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2019.  (....) önkormányzati rendelete 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, 
valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény  3.  §  (1)-(2)  bekezdésben és  12.§ (5)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX 
törvény  23.  §  (5)  bekezdés  14.  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér 
mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)  11/A.§ (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„11/A.  §  (3)  Az Önkormányzattal érvényes lakásbérleti jogviszonyban állók magasabb 
komfortfokozatú, vagy nagyobb alapterületű lakás bérbeadását kérhetik, amennyiben a lakáson nincs 
lakbér- és kapcsolódó külön szolgáltatási díjhátralék, vagy van,  de  a legfeljebb  400.000,-Ft  összegű 
tartozásra, érvényes részletfizetési megállapodást kötöttek, és az abban foglalt feltételeknek 
megfelelően, a havi törlesztő részleteket legfeljebb  12  havi részletfizetés esetén a futamidő feléig, 
ennél hosszabb részletfizetési időszak esetén, legalább fél évig megfizették és rendszeresen fizetik, 
valamint igazolják, hogy a lakáson nincs tartozás a közműszolgáltatók felé.  A  tulajdonosi jogokat 
gyakorló bizottság azzal a feltétellel járul hozzá a cseréhez, hogy a bérlők az általuk bérelt lakást 
visszaadják és a bérbe adandó lakás felújítását az Önkormányzattal kötött megállapodásban vállalják." 

2. §  A  Rendelet  14.  §  (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14.  §  (2) A 3.  §  (4)  bekezdés g) pontja szerinti célokra felhasználható lakásokat (a továbbiakban: 
közszolgálati célú lakások) a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság javaslata alapján a Képviselő-
testület jelöli ki.  A  lakások bérlőjére a munkáltatók tehetnek javaslatot a polgármesternek.  A 14.  §  (5) 
bekezdésében szabályozott bérbeadásról, valamint ezzel összefüggésben a közszolgálati célú lakás e 
cél szerinti hasznosításának megszüntetéséről szóló döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság 
hatásköre." 

3. §  A  Rendelet  22.  §  (6)-(7)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„22.  §  (6)  Az új bérleti szerződést és annak bérleti díj Összegét érintő módosítását végrehajtási 
záradékkal ellátott közjegyzői okiratba kell foglalni. 
(7) A  közokiratba foglalás költségeinek viseléséről a bérleti szerződésben kell megállapodni. 

4.§  Ez a rendelet  2019.  március  1.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2019.  február,,..." 

Danada-Rimán Edina dr. Sára Botond 
jegyző polgármester 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint 
a lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) önkormányzati rendeletének módosításának célja a 
lakások bérbeadása feltételeinek meghatározása. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

az  1.§-hoz 

A  rendelkezés a minőségi lakáscsere feltételeit állapítja meg. 

a 2. §-hoz 

A  közszolgálati célú lakás bérbeadásainak feltételeit állapítja meg. 

a 3. §-hoz 

A  bérleti szerződés közokiratba foglalását pontosítja. 

a 4. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

n-

 



Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről 

szóló  16/2010.  (III.08.) önkormányzati 
rendelet 

11/A. § 

Az Önkormányzattal érvényes 
lakásbérleti jogviszonyban állók 
magasabb komfortfokozatú, vagy 
nagyobb alapterületű lakás bérbeadását 
kérhetik, amennyiben a lakáson 
nincsen lakbér- és kapcsolódó külön 
szolgáltatási díjhátralék, valamint 
igazolják, hogy a lakáson nincs tartozás 
a közműszolgáltatók felé.  A  tulajdonosi 
jogokat gyakorló bizottság azzal a 
feltétellel járul hozzá a cseréhez, hogy 
a bérlők az általuk bérelt lakást 
visszaadják és a bérbe adandó lakás 
felújítását az Önkormányzattal kötött 
megállapodásban vállalják. 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testületének 
..../2019.  (....) önkormányzati rendelete 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről 

szóló  16/2010.  (III.08.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

11/A. § 

11/A.  §  (3)  Az Önkormányzattal érvényes 
lakásbérleti jogviszonyban állók magasabb 
komfortfokozatú, vagy nagyobb alapterületű 
lakás bérbeadását kérhetik, amennyiben a 
lakáson nincs lakbér- és kapcsolódó külön 
szolgáltatási díjhátralék, vagy van,  de  a 
legfeljebb  400.000,-Ft  összegű tartozásra, 
érvényes részletfizetési megállapodást 
kötöttek, és az abban foglalt feltételeknek 
megfelelően a havi törlesztő részleteket 
legfeljebb  12  havi részletfizetés esetén a 
futamidő feléig, ennél hosszabb 
részletfizetési időszak esetén, legalább fél 
évig megfizették és rendszeresen fizetik, 
valamint igazolják, hogy a lakáson nincs 
tartozás a közműszolgáltatók felé.  A 
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság azzal 
a feltétellel járul hozzá a cseréhez, hogy a 
bérlők az általuk bérelt lakást visszaadják és 
a bérbe adandó lakás felújítását az 
Önkormányzattal kötött megállapodásban 
vállalják. 

(3) 

14. § 14.§ 

(2) A 3.§ (4)  bekezdés g) pontja szerinti  (2) A 3.  §  (4)  bekezdés g) pontja szerinti 
célokra felhasználható lakásokat (a célokra felhasználható lakásokat (a 



továbbiakban: közszolgálati célú 
lakások) a tulajdonosi jogokat gyakorló 
bizottság javaslata alapján a Képviselő-
testület jelöli ki.  A  lakások bérlőjére a 
munkáltatók tehetnek javaslatot a 
polgármesternek.  A  bérbeadásról szóló 
döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló 
bizottság hatásköre. 

továbbiakban: közszolgálati célú lakások) a 
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság 
javaslata alapján a Képviselő-testület jelöli 
ki.  A  lakások bérlőjére a munkáltatók 
tehetnek javaslatot a polgámiesternek.  A 14. 

(5) bekezdésében szabályozott 
bérbeadásról, valamint ezzel összefüggésben 
a közszolgálati célú lakás e cél szerinti 
hasznosításának megszüntetéséről szóló 
döntés a tulajdonosi jogokat gyakorló 
bizottság hatásköre. 

22.§ 22.§ 

(6)  Az új bérleti szerződést végrehajtási 
záradékkal ellátható közjegyzői okiratba 
kell foglalni,  ha: 

a.) a szerződés feltétel bekövetkeztéig tart, 
b.) 
c.) HVT lakás bérbeadás történik, 
d.) 
e.) házfelügyelői teendők ellátására 

bérbeadott lakás esetében. 

(7) A  közjegyzői okirat költségei a  (6) 
bekezdés  c)  pontja esetében a bérbeadót 
terhelik, míg a  (6)  bekezdés a) és e) 
pontja esetében a bérlőt terhelik. 

(6) Az új bérleti szerződést és annak a bérleti 
díj összegét érintő módosítását végrehajtási 
záradékkal ellátott közjegyzői okiratba kell 
foglalni. 
(7) A  közokiratba foglalás költségeinek 
viseléséről a bérleti szerződésben kell 
megállapodni. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint 
a lakbér mértékéről szóló  16/2010. (111.08.)  önkormányzati rendeletének módosításáról 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. 
törvény  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály előkészítője — a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri 
a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által 
előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet 
úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1. Társadalmi hatások 

A  rendelet módosítás alapvető célja a minőségi lakáscsere során a hátralékos bérlői fizetési morál 
figyelembe vétele, valamint a bérleti szerződések formai követelményeinek pontosítása. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A  bérlő által felhalmozott hátralékhoz fűződő negatív jogkövetkezmények alól történő meghatározott 
feltételek teljesítése szerinti mentesülés 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A  rendelet módosítás indoka a lakás bérbeadás feltételeinek tartalmi és formai követelményeinek 
pontosítása. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 





Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019.  (.....) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  1993. 
évi LXXVIII. törvény  36.  §  (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  14.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.  § 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)  4.  § 
(5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5)  Nem adható bérbe a helyiség, amennyiben 
a) a kérelemben foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabály kizárja, 
vagy 
b) a kérelemben végezni kívánt tevékenység raktározás olyan utcai földszinti helyiség 
esetében, amelynek alapterülete a  100  négyzetmétert nem haladja meg. 

2.  § 
Ez a rendelet  2019.  március  1.  napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

Budapest, 2019.  február „...." 

Danada-Rimán Edina dr. Sára Botond 
jegyző polgármester 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) rendelete módosításának célja a helyiségek bérbeadása 
feltételeinek meghatározása. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

az  1.§-hoz 

A  rendelkezés az egyes tevékenységekhez kötött bérbeadási feltételeket állapítja meg. 

a  2.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



az Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013.  (VI.20.) önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013.  (VI.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 
.../2019.(...)  önkormányzati rendelet 

4.  §  (5)  Nem adható bérbe a helyiség, 
amennyiben a kérelemben foglalt 
tevékenységi kör végzését magasabb szintű 
jogszabály kizárja. 

4.  §  (5)  Nem adható bérbe a helyiség, 
amennyiben 
a) a kérelemben foglalt tevékenységi 
kör végzését magasabb szintű jogszabály 
kizárja, vagy 
b) a kérelemben végezni kívánt 
tevékenység raktározás olyan utcai 
földszinti helyiség esetében, amelynek 
alapterülete a  100  négyzetmétert nem 
haladja meg. 





Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019.  (.....) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló  32/2013.  (VII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  1993. 
évi LXXVIII. törvény  58.  §  (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  14.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.  § 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló  32/2013.  (VII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)  5.  § 
(5)  bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A 3  hónapon túl bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek az alábbi feltételek 
teljesülése esetén elidegeníthetőek: 
a) a helyiséget is magában foglaló épületben az önkaunányzati tulajdon mértéke 
legfeljebb  15  %, vagy 
b) a helyiség forgalmi értéke legfeljebb  16  millió forint. 

2.  § 
A  Rendelet  8.  §  (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2)  Az  (1)  bekezdés alkalmazása alól kivétel, és a tulajdonosi bizottság döntésével 
elidegeníthető a helyiség,  ha 
a) legfeljebb  20 m2  alapterületű, és a közvetlen szomszédos ingatlan tulajdonosa csatolás 
céljából kívánja megvásárolni, függetlenül attól, hogy a helyiség mikor került utoljára 
bérbeadás útján hasznosításra, és 
b) 20  millió  Ft  forgalmi érték alatti, és a megvásárlására kérelem érkezett. 

3. § 
A  Rendelet  9.  §  (3)  bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
„ e) természetes személy esetén adatkezelési (hozzájárulási) nyilatkozatot." 

4. § 
A  Rendelet  11.  §  (3)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az értékbecslés  6  hónapig érvényes, érvényessége igazságügyi szakértő aktualizálásával 
további  6  hónappal meghosszabbítható." 

5. § 
A  Rendelet  17.  §  (1)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A  helyiség vételára, a jelen rendeletben leírt kivételektől eltekintve, a forgalmi érték 
100%-a." 
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6.  § 
A  Rendelet a következő  17/A. §-sal  egészül ki: 
„17/A.  §  (1) A  társasházban található utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvarról 
megközelíthető,  25  millió forint forgalmi értéket meg nem haladó helyiség vételára 
a) amennyiben az társasházi közös tulajdonba vagy a társasházi tulajdonostársak közös 
tulajdonába kerül, a forgalmi érték  50  %-a, 
b)amennyiben azt a társasház tulajdonostársa vásárolja meg,a forgalmi érték  75%-a. 
(2)  Az  (1)  bekezdésben meghatározott vételár 
a) üres, legalább  24  hónapja,  de  legfeljebb  48  hónapja nem hasznosított helyiség esetén 
indokolt esetben önkormányzati érdekből - legfeljebb  10  %-kal csökkenthető, 
b) üres, legalább  48  hónapja,  de  legfeljebb  60  hónapja nem hasznosított helyiség esetén 
indokolt esetben önkormányzati érdekből - legfeljebb  20  %-kal csökkenthető, 
c) üres, legalább  60  hónapja,  de  legfeljebb  84  hónapja nem hasznosított helyiség esetén 
indokolt esetben önkormányzati érdekből - legfeljebb  30  %-kal csökkenthető, 
d) üres, legalább  84  hónapja,  de  legfeljebb  108  hónapja nem hasznosított helyiség esetén 
indokolt esetben önkormányzati érdekből - legfeljebb  40  %-kal csökkenthető, 
e) üres, legalább  108  hónapja nem hasznosított helyiség esetén - indokolt esetben 
önkormányzati érdekből - legfeljebb  50  %-kal csökkenthető." 

7.  § 
Ez a rendelet  2019.  március  1.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2019.  február „..." 

Danada-Rimán Edina dr. Sára Botond 
jegyző polgármester 



INDOKOLÁS 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló  32/2013.  (VII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
módosításának célja 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

az  1.§-hoz 

A  rendelkezés az ingatlanpiac változásának megfelelően az értékhatárt módosítja. 

a 2. §-hoz 

A  rendelkezés a helyiség lakáshoz csatolásának feltételeit módosítja, és az ingatlanpiac 
változásának megfelelően az értékhatárt módosítja. 

a 3. §-hoz 
A  rendelkezés a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően előírja a kérelmező 
természetes személy adatkezelési hozzájárulását. 

a 4. §-hoz 
A  rendelkezés összhangot teremt egyéb irányadó önkormányzati rendeletekkel. 

az  5.  §-hoz 
Az eredeti rendelkezést pontosítja. 

a 6. §- hoz 
A  rendelkezés meghatározza azon kivételeket, mely esetekben lehet az üresen álló, hosszabb 
ideje nem hasznosított helyiség vételárát a forgalmi értéknél alacsonyabb értékben 
meghatározni. 

a 7. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

I  i 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 

feltételeiről szóló  32/2013.  (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi 
CXXX. törvény  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály 
előkészítője — a jogszabály :feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1.Társadalmi hatások 
A  rendeletben foglaltak lehetőséget biztosít a kerületben működő társasházi lakóközösségek 
részére kedvezményes feltételek szerint ingatlan vásárlásra. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A  rendelet reagál a jelenleg ható ingatlanpiaci folyamatokra. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Az ingatlan piac gyors változása, valamint a kerületi helyiség ingatlan állományának 
sajátosságai. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, 
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 



Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testületének 

az Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítésének feltételeiről szóló 
32/2013.  (VII.15.) önkormányzati 

rendelete 

5.  §  (5) A 3  hónapon túl bérbeadott nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek az alábbi 
feltételek teljesülése esetén 
elidegeníthetőek: 

a) a helyiséget is magában foglaló, 
legalább  10  albetétből álló épületben az 
önkormányzati tulajdon legfeljebb  3 
albetét, vagy 

b) a helyiséget is magában foglaló 
épületben az önkormányzati tulajdon 
mértéke legfeljebb  5%,  vagy 

c) a helyiség értéke legfeljebb  8  millió 
forint, vagy 

d) a csereszerződéssel értékesítendő 
helyiség esetén a két ingatlan forgalmi 
érték különbözete legfeljebb  8  millió 
forint. 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testületének 

az Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 
32/2013.  (VII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 
.../2019.  (.....) önkormányzati rendelete 

5.  §  (5) A 3  hónapon túl bérbe adott nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek az alábbi 
feltételek teljesülése esetén 
elidegeníthetőek: 

a) a helyiséget is magában foglaló 
épületben az önkormányzati tulajdon 
mértéke legfeljebb  15  %, vagy 

b) a helyiség forgalmi értéke 
legfeljebb  16  millió forint. 

8.  §  (2) 8.  §  (2)  Az  (1)  bekezdés 
alkalmazása alól kivétel, és a tulajdonosi 
bizottság döntésével elidegeníthető a 
helyiség, 

a) ha  az legfeljebb  10 m2  alapterületű, 
és a közvetlen szomszéd ingatlan 
tulajdonosa csatolás céljából kívánja 
megvásárolni, függetlenül attól, hogy a 
helyiség mikor került utoljára bérbeadás 
útján hasznosításra 

8.  §  (2)  Az  (1)  bekezdés alkalmazása alól 
kivétel, és a tulajdonosi bizottság 
döntésével elidegeníthető a helyiség,  ha 

a) legfeljebb  20 m2  alapterületű, és a 
közvetlen szomszédos ingatlan tulajdonosa 
csatolás céljából kívánja megvásárolni, 
függetlenül attól, hogy a helyiség mikor 
került utoljára bérbeadás útján 
hasznosításra, és 



b) ha  az  10  MFt forgalmi érték alatti, 
több mint  1  éve nem került bérbeadás útján 
hasznosításra és a megvásárlására kérelem 
érkezett. 

9.  §  (3) A  vételi szándék nyilatkozathoz 
mellékelni kell: 

a) a bérleti díj megfizetéséről szóló 
igazolást, 

b) a bérbeadó által  30  napon belül 
hitelesített bérleti szerződést, 

c) az érvényesíteni kívánt értéknövelő 
beruházások megjelölését, elvégzésük évét 
és hitelt érdemlően igazolható költségét, 

d) a bérlőkijelölési jog jogosultjának 
az eladáshoz való hozzájárulását. 

b) 20  millió  Ft  forgalmi érték alatti, és 
a megvásárlására kérelem érkezett. 

9.  §  (3) A  vételi szándék nyilatkozathoz 
mellékelni kell: 

a) a bérleti díj megfizetéséről szóló 
igazolást, 

b) a bérbeadó által  30  napon belül 
hitelesített bérleti szerződést, 

c) az érvényesíteni kívánt értéknövelő 
beruházások megjelölését, elvégzésük évét 
és hitelt érdemlően igazolható költségét, 

d) a bérlőkijelölési jog jogosultjának 
az eladáshoz való hozzájárulását. 

e) természetes személy esetén adatkezelési 
(hozzájárulási) nyilatkozatot. 

11.  §  (3)  Az értékbecslés  365  napig 
érvényes. 

17.  §  (1)  a)  A  helyiség vételára a forgalmi 
érték  100  %-a. 

11.  §  (3)  Az értékbecslés  6  hónapig 
érvényes, érvényessége igazságügyi 
szakértő aktualizálásával további  6 
hónappal meghosszabbítható. 

17.  §  (1) A  helyiség vételára, a jelen 

rendeletben leírt kivételektől eltekintve, a 

forgalmi érték  100%-a. 

„17/A.  §  (1) A  társasházban található utcai 

bejáratú pinceszinti, vagy udvarról 

megközelíthető,  25  millió forint forgalmi 

értéket meg nem haladó helyiség vételára 

a) amennyiben az társasházi közös 

tulajdonba vagy a társasházi 

tulajdonostársak közös tulajdonába kerül, 

a forgalmi érték  50  %-a, 

b) amennyiben azt a társasház 

tulajdonostársa vásárolja meg a forgalmi 

érték  75%-a. 
(2)  Az  (1)  bekezdésben meghatározott 

vételár 
a) üres, legalább  24  hónapja,  de  legfeljebb 

48  hónapja nem hasznosított helyiség 

esetén - indokolt esetben önkormányzati 



érdekből - legfeljebb  10  %-kal 
csökkenthető, 

b) üres, legalább  48  hónapja,  de  legfeljebb 
60  hónapja nem hasznosított helyiség 
esetén - indokolt esetben önkormányzati 
érdekből - legfeljebb  20  %-kal 
csökkenthető, 
c) üres, legalább  60  hónapja,  de  legfeljebb 
84  hónapja nem hasznosított helyiség 
esetén - indokolt esetben önkormányzati 
érdekből - legfeljebb  30  %-kal 
csökkenthető, 
d) üres, legalább  84  hónapja,  de  legfeljebb 
108  hónapja nem hasznosított helyiség 
esetén - indokolt esetben önkofillányzati 
érdekből - legfeljebb  40  %-kal 
csökkenthető, 
e) üres, legalább  108  hónapja nem 
hasznosított helyiség esetén - indokolt 
esetben önkormányzati érdekből - 
legfeljebb  50  %-kal csökkenthető." 

'Lf3 





határozat  1.  számú melléklete 

ssz. cím helyrajzi szám m2 szoba szám 
komfort 
fokozat 

épület típus 

 

Baross  u. 129.  fszt.  2. 35923/A/6 30,50 egy komfortos Társasház 

2 Dobozi  u. 19. 1. em. 1. 
, 

35376/AJO 55,01 kettő komfortos Önkományzati 

3 Lujza  u. 12.  fszt.  2. 35370/A/2 32,20 egy komfortos Társasház 

4 Lujza  u. 27-29.  fszt.  2. 35437/A/2 51,00 kettő komfortos Társasház 

5 Lujza  u. 30.  fszt.  7. 35428/A/0 50,57 kettő komfortos Önkományzati 

6 Magdolna  u. 12. 3. em. 58. 35292/A/0 30,00 egy komfortos Önkományzati 

7 Magdolna  u. 20.  fszt.  9. 35309/A/0 35,30 egy komfortos Önkományzati 

8 Magdolna  u. 20. 3. em. 46. 35309/A/0 30,80 egy komfortos Önkományzati 

9 Nagy Fuvaros  u. 5.  fszt.  1. 35032/A/16 54,90 kettő komfortos Társasház 

10 Szerdahelyi  u. 11. 4. em. 7. 35328/A/40 45,00 kettő félkomfortos Társasház 





a határozat  2.  számú melléklete 

ssz. cím helyrajzi szám m2 szoba szám komfort fokozat épület típus 

 

Bezeredi  u. 6. 1. em. 7. 34653/A/0 110,00 három BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

2 Bezerédi  u. 6. 3. em. 39. 34653/A/0 65,80 kettő BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

3 Hock  János  u. 9. 2. em. 6. 35562/A/25 72,20 három BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Társasház 

4 II. János Pál pápa tér  14. 4. em. 33. 34760/A/33 28,80 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Társasház 

5 Krúdy Gyula  u. 9.  fszt.  6. 36716/A/6 45,60 egy + fél BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Társasház 

6 Nagyfuvaros  u. 26/A.  fsz  11. 35082/A/0 34,20 egy+fél BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

7 Rigó  u. 4. 1. em. 5. 35219/A/5 33,25 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

8 Rigó  u. 4. 3. em. 15. 35219/A/16 35,47 
, 

egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

9 Vay Ádám  u. 6. 1. em. 19. 34762/A/0 29,20 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

10 Vay Ádám  u. 6. 1. em. 20. 34762/A/0 27,30 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

11 Vay Ádám  u. 6. 1. em. 22. 34762/A/0 27,50 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

12 Vay Ádám  u. 6. 1. em. 32. 34762/A/0 25,92 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

13 Vay Ádám  u. 6. 2. em. 40. 34762/A/0 29,50 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

14 Vay Ádám  u. 6. 2. em. 43. 34762/A/0 25,84 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

15 Vay Ádám  u. 6. 2. em. 45. 34762/A/0 25,18 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 

16 Vay Ádám  u. 6. 2. em. 46. 34762/A/0 31,78 egy BM  lakásfelújítási támogatásból felújítás/komfortosítás alatt Önkormányzati 





a határozat  3.  számú melléklete 

ssz. elm helyrajzi szám m2 szoba szám 
komfort 
fokozat 

épület típus 

1 Bródy Sándor  u. 17/B.  fszt.  7. 36625/B/55 42,00 egy komfortos Társasház 

2 Dobozi  u. 25. 2. em. 28. 35417/A/33 77,50 kettő komfortos Társasház 

3 Hock  János  u. 8.  fszt.  5. 35541/A/5 49,00 egy + fél komfortos Társasház 

4 József  u. 31. 3. em. 8. 35202/A/55 48,60 kettő komfortos Társasház 

5 Kis Fuvaros  u. 6.  fszt.  3. 35075/A/0 40,60 kettő komfortos Önkormányzati 

6 Koszorú  u. 24. 2. em. 11. 35290/A/15 36,40 egy komfortos Társasház 

7 Kun  u. 12. 5. em. 48. 34742/A/78 60,50 egy félkomfortos Társasház 

8 Leonardo  da  Vinci  u. 5. 1. em. 19. 35536/A/20 30,68 egy félkomfortos Társasház 

9 Leonardó  da  Vinci  u. 5. 2. em. 30. 35536/A/31 43,94 egy komfortos Társasház 

10 Magdolna  u. 43.  fszt.  1/b. 35444/A/13 60,40 egy komfortos Társasház 

11 
Rákóczi Út  57. 3. em. 12. 
(Luther u. 1/B.) 

34637/A/136 110,00 három + fél komfortos Társasház 

12 Somogyi Béla  u. 19. 2. em. 19. 36467/A/16 71,00 kettő komfortos Társasház 

13 Szigony  u. 2. 6. em. 17. 35728/22/A/18 44,70 egy + fél összkomfortos Társasház 

14 Vay Ádám  u. 4/A.  fszt.  3. 34761/A/0 51,00 kettő komfortos Önkormányzati 

15 Vay Ádám  u. 6.  fszt.  3. 34762/A/0 27,36 egy komfortos Önkormányzati 

16 Vay Ádám  u. 6.  fszt.  6. 34762/A/0 27,71 egy komfort nélküli Önkormányzati 

17 Vay Ádám  u. 6.  fszt.  15. 34762/A/0 36,28 egy félkomfortos Önkormányzati 

18 Vay Ádám  u. 6. 2. em. 37. 34762/A/0 29,50 egy komfort nélküli Önkormányzati 

19 Vay Ádám  u. 6. 2. em. 44. 34762/A/0 9,32 egy helyiség szükséglakás Önkormányzati 

20 Vay Ádám  u. 6. 2. em. 50. 34762/A/0 24,30 egy komfort nélküli Önkormányzati 

21 Vay Ádám  u. 6. 2. em. 52. 34762/A/0 23,00 egy komfortos Önkormányzati 





Pályázati felhívás 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület /2019.  (II.21.) 
számú határozata alapján nyilvános kétfordulós pályázatot hirdet a  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5. 
szám alatti,  35576/1  hrsz.-ú,  1812 m2  alapterületű kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 
értékesítésére. 

1.A  pályázati felhívás közzététele 

A  pályázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat  es  a 
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes 
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon teszi közzé. 

A  Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, 
és erről köteles hirdetményt kifüggeszteni.  A  versenyeztetési eljárás visszavonása esetén — 
amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg — a Kiíró köteles az 
ellenértéket visszafizetni.  A  pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más 
esetben nem fizeti vissza. 

2. A  pályázati kiírás adatai 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkoimányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

nyilvános, kétfordulós pályázat 

tulajdonjog átruházás (elidegenítés) 

50.000,- Ft  + ÁFA 

befizetésének átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. K&H Banknál vezetett  10403387-00028859-
00000006  számú számlájára 

A  pályázat kiírója: 

A  pályázat Bonyolítója: 

A  pályázat jellege: 

A  pályázat célja: 

A  pályázati dokumentáció díja: 

A  pályázati dokumentáció 
módja, számlaszám 

A  pályázati dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásának feltétele: 

Az ingatlan minimális vételára: 

Az ajánlati biztosíték összege:  

- a pályázati dokumentáció díjáról szóló banki 
befizetési bizonylat 

- a pályázati dokumentációt cég által aláírásra 
jogosult személy vagy meghatalmazottja veheti 
át előre egyeztetett időpontban 

522.490.000,- Ft 

104.498.000,- Ft.  Az ajánlati biztosíték befizetése 
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, 
garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem 
helyettesíthető. 



a 2019  és 

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, 
számlaszám: 

A  pályázattal érintett ingatlan megtekinthető:  

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. K&H Banknál vezetett  10403387-00028859-
00000006  számú számlájára 

2019  és  2019  között előzetes időpont 
egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elidegenítési Irodáján lehetséges  (1084 
Budapest, Or u. 8.,  Tel.:  06-1-216-6961/106 
mellék) 

Az ajánlati biztosíték beérkezésének  2019.  2400  óra. Az ajánlati biztosítéknak a 
határideje: megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell 

érkeznie. 

A  pályázatok leadásának határideje: 2019.  1000  óra. 

A  pályázat leadásának helye: 

A  pályázatok bontásának időpontja: 

A  pályázatok bontásának helye: 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,  1084 
Budapest, Or u. 8.  I.  ern.  Elidegenítési Iroda. 

2019. 10 10  óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,  1084 
Budapest, Or u. 8.  I.  em.  Elidegenítési Iroda. Az 
ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen 
lehetnek. 

A  pályázat eredményét megállapító szervezet:
 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete, a  66/2012. 
(XII.13) önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint. 

A  pályázat elbírálásának határideje 
várható eredményhirdetés: 

A  pályázati eljárás nyelve: 

A  pályázattal kapcsolatban további 
információ kérhető: 

magyar 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elidegenítési Irodáján 

Tel.: 06-1-216-6961 

3. A  pályázattal érintett ingatlan: 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Alapterülete: 

Közmű ellátottsága: 

Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5. 

35576/1 

kivett lakóház, udvar 

1812 m2 

az utcán minden közmű alapvezeték kiépített, a 
telken belül áram és vízvételi lehetőség van. 
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Terhei: 2 m2  nagyságú területre az ELMI3 Hálózati Kft 
javára vezetékjog került bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba, a  Magyar  Államnak és  Budapest 
Főváros Önkormányzatának elővásárlási joga van; 
az ingatlanon jelenleg bérleti joggal terhelt 
gépkocsi-beálló helyek találhatóak; egyebekben 
per-,  teher- és igénymentes. 

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi 
szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besorolása: Ł1 -VIII-l. 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy 

a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján a  Magyar 
Államot minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási 
jog gyakorlására a  Magyar  Állam részére fennálló határidő az elővásárlási jog gyakorlására 
felhívó értesítés postára adásának napjától számított  35  nap. 

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló  1991. 
évi XXXIII. tv.  39.  §  (2)  bekezdése alapján a  Budapest  Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási 
joga van. 

Eladó az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve az erre rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes 
vételár beérkezésétől számított  15  munkanapon belül adja vevő birtokába, attól függően, hogy melyik 
történik meg később. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási 
jogával, úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között jön  litre.  Ez esetben a 
befizetett ajánlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvételétől számított  15  napon belül visszautalja 
a pályázat nyertese részére.  A  befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt 
költséget nem fizet. 

A  vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a birtokátruházás a vételár eladóhoz történő 
megérkezését követő  15  munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - történik. 

4. A  pályázat célja, tartalma 

Az elidegenítésre kerülő felépítményes ingatlan a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi 
CXCVI. tv., a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 
112/2017.  (V.  11.)  számú határozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik. 

A  pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat 

I. forduló: pályázat benyújtás 

II. forduló: versenytárgyalás 
A  versenyeztetési eljárás második fordulójában az  5  legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázó 
vehet részt. Az eljárást a kiíró elektronikus úton bonyolítja le, amely lebonyolításának módjáról, 
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban tájékoztatja az érvényes pályázatot benyújtókat.  A 
versenytárgyaláson a licitlépcső  1.000.000 Ft. 

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat 

egy összegben, vagy 

- banki hitel felhasználásával 

egyenlítse ki. 
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A  nyertes pályázó köteles a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő  15  munkanapon 
belül adásvételi szerződést kötni. 

Vevő a vételár 

a) egy összegben történő megfizetése esetén — az ajánlati biztosíték összegével csökkentett — vételárat 
az adásvételi szerződés megkötését követő  60  napon belül köteles az eladónak megfizetni, 

b) a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az általa megajánlott vételár - ajánlati 
biztosíték összegével csökkentett - 50%-át a szerződés megkötését követő  60  napon belül megfizetni. 
A  fennmaradó  50%  kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a  Budapest 
Fővárosi Önkormányzat, valamint a  Magyar  Állam elővásárlási jogának gyakorlására rendelkezésre 
álló határidő leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számított  45  munkanap áll a nyertes ajánlattevő 
rendelkezésére. 

A  vételár megfizetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajánlati biztosíték foglalónak 
minősül. 

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog lemondására vonatkozó nyilatkozatok 
kézhezvételétől, illetve a teljes vételár beérkezését követő  15  munkanapon belül, attól függően, hogy 
melyik történik meg később. 

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek: 

a) az ingatlanon található épület bontási költségei a vevőt terhelik 
b) az ingatlanon található épületet elbontja, az ingatlan birtokbaadásától számított  2  éven 
belül jogerős építési engedélyt szerez, 
c) az ingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül jogerős használatbavételi engedélyt 
szerez, 
d) a jogerős építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme esetén a 

kötbér összege  15.000.000,- Ft;  a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének  60 
napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege  7.500.000,- Ft,  amely kötelezettségek 
banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői letétbe helyezés útján (együttesen: 
garanciaszerződés) biztosítandók.  A  garanciaszerződésben foglaltak  60  napnál kevesebb 
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl,  61  napot meghaladó 
késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további  30.000,-  Ft/nap kötbér 
megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig. 
e) a garanciaszerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek a vevőt terhelik. 

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek: 

5.500,- Ft  + ÁFA eljárási díj, 

6.600,-  Ft/ingatlan/ügylet földhivatali eljárási illeték.  A  Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy 
a vételárat ÁFA terheli. 

A  Kiíró kiköti továbbá, hogy 

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron következő 
helyezettjével szerződést kötni, 

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, 

c) szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben 
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos 
írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett 
ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett 
ajánlatok sorrendjét módosítaná. 

Az ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró 
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a) az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit — az indok 
megjelölésével — a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta 
előtt legalább  5  nappal köteles hirdetményben megjelentetni; 

b) jogosult az ajánlattételi felhívását a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni azzal, hogy erről köteles a kiírás közlésével megegyező módon hirdetményt 
megjelentetni, 

c) a pályázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása 
esetén, illetve — az ajánlatok elbírálását követően — a nem nyertes ajánlattevők részére  15 
munkanapon belül visszafizeti, 

d) az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,  ha  a visszafizetési határidőt elmulasztja, 

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajánlattevő által fizetendő vételárba 
beszámítja, 

0  nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot,  ha  a szerződés megkötése a nyertesnek 
felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg.  A  vevőnek felróható ok az is,  ha  a 
vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni,  de  a banki hitelt határidőben nem 
kapja meg, vagy az a fizetési határidő napjának  24  óráig nem érkezik meg eladó bankszámlájára. 

5.  Az ajánlat benyújtásának előfeltételei 

Az ajánlat benyújtásának elengedhetetlen feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása  es  az 
ajánlati biztosíték határidőig történő befizetése. 

A  Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve — az ajánlatok elbírálását követően — a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles  15  munkanapon belül visszafizetni. 

A  pályázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje a pályázat tárgyát, az 
ajánlattétel feltételeit — vagyis a pályázati dokumentációt — és azt magára nézve kötelezőnek tekintse. 

A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  11.  §  (10)  bekezdése alapján a pályázaton csak 
átlátható szervezet vehet részt. 

Az ajánlat benyújtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át. 

6. A  pályázaton történő részvétel feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt 
bankszámlára, 

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja. 

7.  Az ajánlat tartalmi követelményei 

Az ajánlattevőnek 

a) az ajánlatban közölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét, adószámát/adóazonosító jelét, 
cég esetében cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla számát, 
elektronikus levelezési címét,  ha  ilyennel rendelkezik. 

b) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki 
átutalást vagy a bankszámla kivonatot. 

c) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, 



g) 

d) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a  2015.  évi CXLIII. törvény  62.  § és 
63. §-ban  foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 

e) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása nincs. E 
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll fenn köztartozása. 

f) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a 
Kiíróval szemben szerződésben vállalt  es  nem teljesített kötelezettsége nincs. 

az ajánlatához csatolni kell a társaság  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság 
képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát. 

h) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve 
felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

i) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXC VI. törvény  3. 
§  (1)  bekezdés I. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

Az ajánlattevőnek a pályázati eljárás során benyújtott ajánlatát, továbbá az ajánlat mellékleteként 
benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű aláírás során a cég 
képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket önállóan/együttesen írja/írják alá a hiteles cégaláírási 
nyilatkozatuknak megfelelően. 

Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, ajánlattevő jogosult a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni. 
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajánlatát. 

Amennyiben az ajánlattevő észrevételei, módosításra irányuló javaslatai a versenykorlátozás tilalmába 
ütközőek, vagy egyébként jogsértőek, úgy azokat a Kiíró mérlegelés nélkül köteles elutasítani. 

Hiánypótlási eljárás során a pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetekkel 
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére nem kerülhet 
sor. 

A  Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az ajánlattevőt az 
ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges 
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az 
ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt határidőre a hiányt nem, vagy nem 
teljes körűen pótolja, úgy ajánlata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól 
érvénytelennek minősül, és a pályázat további részében nem vehet részt. 

A  Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt. 

A  hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. 

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának,  es  az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül, 
amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összege a pályázati kiírás  2.  pontjában meghatározott határidőn belül nem 
kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján, 

b) nem jelöl meg vételárat. 

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt az 
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben fizeti meg. 

8.  Az ajánlat formai követelményei 
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Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az 
adott példányon az „Eredeti ajánlat" és „Másolati ajánlat" megjelölést, melyeket külön - külön 
sértetlen, lezárt borítékban kell benyújtania.  A  példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány 
érvényes. 

Az ajánlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött „Jelentkezési lapot", a második oldalon 
a kitöltött „Ajánlati összesítőt", különös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának 
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajánlati felhívás mellékletét képező értelemszerűen 
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a  7.  pontban részletezett valamennyi dokumentumot a  13. 
mellékletben szereplő sorrendben. Az ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét 
(székhelyét), ahová a pályázati eredmény közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a 
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajánlati biztosíték 
(bánatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem nyertese a pályázatnak. 

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát — összefűzve, az oldalak számának 
dokumentálásával  —folyamatos számozással (az üres oldalakat is) kell ellátni. 

Az iratokat magyar nyelven, lezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell 
benyújtani.  A  borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

A  Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

Amennyiben az ajánlattevő a pályázati eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott útján jár el, a 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az 
ajánlathoz.  A  polgári perrendtartásról szóló  2016.  évi CXXX. törvény  325.  §-a szerint a teljes 
bizonyító erejű magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, 

b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük 
írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú 
aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - 
olvashatóan is fel kell tüntetni, 

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, 

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint 
megfelelően aláírja, 

e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 
bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű 
aláírásának ismerte el, 

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy 
rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el, 

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol 
a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a 
személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy 
az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított 
igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal 
együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú 
időbélyegzővel látja el. 
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Ha  az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, a pályázati eljárás során nevében nyilatkozatot a 
cégjegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja 
tehet. 

9. Az ajánlat módosítása 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát (a 
10.pontban meghatározottak szerint), az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott 
ajánlatok nem módosíthatók. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 

10.  Ajánlati kötöttség 

Az ajánlattevő legalább  60  napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi 
határidő lejártának napjával kezdődik. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíró az 
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati 
kötöttség meghosszabbítását a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő 
elhalasztásának napjai számával megegyezően. 

Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak, 
különös tekintettel a  6:64.  §-ra. 

Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény alapján 
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban 
foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó — ajánlata elfogadása esetén — azt magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

Az ajánlati kötöttség azt jelenti, hogy  ha  a másik fél az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a 
szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az ajánlat megtételével tehát függő helyzet alakul 
ki, amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a befizetett 
ajánlati biztosítékot elveszti. 

A  Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve — az ajánlatok elbírását követően — a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles  15  munkanapon belül visszafizetni.  A  Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, 
kivéve,  ha  a visszafizetési határidőt elmulasztja. 

11.A  pályázatok bontása 

A  pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati felhívásban 
megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve 
meghatalmazottjaik lehetnek jelen.  A  képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, 
meghatalmazás) igazolni kell. 

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen 
lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

Az ajánlatok bontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), azonban 
az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságra. 

A  Bonyolító az ajánlatok felbontásáról, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet készít, 
amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.  A  jegyzőkönyvet a 
Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül 
kijelöltek, pedig aláírásukkal hitelesítik. 



g) 

12. A  pályázati eljárás érvénytelenségének  es  eredménytelenségének megállapítására a 
Versenyeztetési Szabályzat rendelkezései szerint kerülhet sor. 

13. A  pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

A  pályázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni.  A  pályázat eredményének 
megállapítására vonatkozó határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az új határidőről, illetve 
annak függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles 
ajánlott levélben tájékoztatni az összes pályázót. 

A  Bonyolító a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és 
rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. 

Az elbírálás fő szempontja: 

• az ajánlott vételár összege. 

A  Kiíró a pályázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az 
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok 
eredetiségét is ellenőrizheti. 

A  Kiíró szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, 
írásban felvilágosítást, hiánypótlást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő pályázó ezzel 
kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalmazott 
feltételek olyan megváltozását, amely a pályázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná.  A 
Kiíró a felvilágosítás, hiánypótlás kéréséről, és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi 
ajánlattevőt. 

A  pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vételár 
összegére a legmagasabb ajánlatot tette.  A  versenytárgyalás során az induló vételár a pályázat I. 
fordulójában beérkezett legmagasabb vételár ajánlat, a licitlépcső  1.000.000 Ft,  azaz egymillió forint, 
negatív licit nem lehetséges.  A  versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen 
lévő képviselője, a jegyzőkönyvvezető és a Bonyolító jogi képviselője ír alá. 

A  Bonyolító az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít, 
amely tartalmazza 

a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 

c) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, 

d) az ellenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vételárat befolyásoló 
kötelezettségvállalásokat), 

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait, 

f) a döntések indokát, 

a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pályázó 
megjelölését,  ha  erre mód van, 

h)  a bírálatban közreműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 

14.  Összeférhetetlenség 

A  pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani,  ha  a pályázatok elbírálásában olyan 
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 

a) annak közeli hozzátartozója (Ptk.  8:1.  §  (1)  bekezdés  1.  pont), 
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b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 

d) ha  bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 

15.  Eredményhirdetés, szerződéskötés 

A  pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb  2019.  május 31-ig dönt, amelyről Bonyolító  15  napon 
belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. 

Kiíró a pályázat nyertesével a jelen dokumentáció  4.  pontjában meghatározottak szerint adásvételi 
szerződést köt. 

A  nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor a 
második legjobb ajánlat meghatározásra került. 

A  nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajánlattevő által fizetendő vételár összegébe 
beszámításra kerül, azonban  ha  a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében 
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót 
illeti meg. 

16. Egyéb rendelkezések 

Az ingatlan megtekinthető a Kiírás  2.  pontjában megjelölt időpontban,  de  a megtekintés előtt két 
nappal a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési Irodájának munkatársával telefonos 
egyeztetés szükséges a következő telefonszámon:  06 1 216-6961/106  mellék. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásáig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, továbbá a 
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, 
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez 
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való 
kapcsolattartásra.  Ha  az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, a Kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

A  Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást 
sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat. 

A  Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia. 

A  Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles  5  évig 
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek 
rendelkezésére bocsátani. 

A  jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  112/2017 (V.11.)  számú határozata, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2019.  február.... 
Józsefvárosi Önkormányzat 

nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
dr. Kecskeméti László Zsolt 

mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
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Mellékletek:  

1. számú melléklet: 

2. számú melléklet: 

3. számú melléklet: 

4. számú melléklet: 

5. számú melléklet: 

6. számú melléklet: 

7. számú melléklet: 

8. számú melléklet: 

9. számú melléklet: 

10. számú melléklet: 

11. számú melléklet: 

12. számú melléklet 

13. számú melléklet: 

14. számú melléklet:  

Jelentkezési lap 

Ajánlati összesítő 

Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, 
ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről 

Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval 
szemben fennálló tartozásról, kizáró körülményről 

Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

Nyilatkozat átlátható szervezetről 

Nyilatkozat a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának 
megismeréséről 

Adásvételi szerződés tervezet 

Adásvételi szerződés tervezet függőben tartással (banki hitel felvétele 
esetén) 

Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről, 
tájékoztatás az átlátható szervezet fogalmáról 

Értékbecslés 
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1.  számú melléklet 
„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Jelentkezési lap 

Társaság neve, cégformája: 

 

Székhelye: 

 

Postacíme: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Statisztikai számjel: 

 

Cégnyilvántartási száma: 

 

Adószáma: 

 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 

 

Képviselőjének neve, beosztása: 

   

Meghatalmazott nevel : 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

i Meghatalmazott esetén 
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2.  számú mellélet 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ  

Alulírott (név/társaság 
neve) a  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt 
pályázatra ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Megajánlott vételár- Ft 

A  vételár megfizetésének módja: 

a) egy összegben 

b) banki hitel igénybevételével 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 



3.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

Alulírott  
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

• végelszámolás alatt *áll/nem áll 
• ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs 
• ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nincs. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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4.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulírott  

(név/társaság neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 

ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt  60  napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiíró az ajánlatok eredményének megállapítására 
vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség meghosszabbítását a 
pályázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő elhalasztásának napjai számával 
megegyezően. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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5.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
adó és adók módjára behajtható köztartozásról és a Kiíróval szemben fennálló 

tartozásról, kizáró körülményről 

Alulírott    (név) 

mint a     (társaság neve) vezető 

tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek, 

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

amelyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1. 

2.  

3.  

4.  

Alulírott kijelentem, hogy cégünket érintően a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. 
törvény  62.  § és  63. §-ban  foglalt kizáró körülmények 

a.) nem állnak fenn 

b.) fenn állnak 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

L} 
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6.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
pénzügyi alkalmasságról* 

Alulírott  (név) 

mint a    (társaság neve) vezető 

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan vételárának 

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemre állnak. 

A  számlavezető banknál az elmúlt  1  évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

1  

2  

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

* amennyiben a pályázó céget  1  éven belül alapították, kérjük erre vonatkozó nyilatkozatuk 
csatolását, valamint a számlavezető pénzintézet azon igazolását, hogy a megalakulás óta 
számlájukon/számláikon sorban állás nem volt. 
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7.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámról 

Alulírott  /név/ mint a  
(társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos 
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre 
kérem postázni: 

Címzett-

 

Cím -

 

Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, 
ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő  5. 
munkanapon kézbesítettnek minősül. 

A  pályázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására fordított 
összeget kérem az alábbi bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszámlavezető pénzintézet-

 

Bankszámlaszám -

 

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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8.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3. 
(1)  bekezdés  1.  pontja szerinti 

a.)átlátható szervezetnek minősül. 

b.) nem minősül átlátható szervezetnek. 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

A  jelen nyilatkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem 
teljes tudatában teszem. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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9.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről 

Alulírott a pályázaton meghirdetett  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlant 
előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az állapotát és arra vonatkozó műszaki 
tájékoztatást megismertem. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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10.  számú melléklet 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:  1082 Budapest,  Baross  U. 
63-67.,  adószáma:  15735715-2-42,  KSH-száma:  15735715-8411-321-01,  képviseli: dr. Sára Botond 
polgármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely:  1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.,  adószáma:  25292499-2-42,  cégjegyzék száma:  01-10-048457;  KSH 
száma:  25292499-6832-114-01,  képviseli: dr. Kecskeméti László Zsolt  mb.  vagyongazdálkodási 
igazgató),  mint  eladó (továbbiakban: eladó) 

másrészről 

(székhelye: , adószáma: 
, cégjegyzékszáma:  ; statisztikai számjele •  képviseli: 
, mint vevő (továbbiakban: vevő) 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

1.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete /2019. 
(II.21.) számú határozata alapján kétfordulós, nyilvános pályázatot írt ki  Budapest  VIII. kerület 
35576/1  hrsz.-ó, természetben a Futó  u. 5.  szám alatt található ingatlan beépítési 
kötelezettségével történő értékesítésére. 

1.2. A  pályázat nyertese a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testület /2019.  (......) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingatlan 
területén található felépítmény elbontását, majd az ingatlan beépítését vállalta. 

2. 

A  szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Címe: Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5. 

Helyrajzi száma: 35576/1 

Megnevezése: kivett lakóház, udvar 

Ingatlan alapterülete: 1812 m2 
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Eladó vevő képviseletében eljáró 

ügyvéd 

KASZ szám: 



Közmű ellátottsága: 

Terhei: 

az utcán minden közmű alapvezeték kiépített, a 
telken belül áram és vízvételi lehetőség van 

2 m2  nagyságú területre az ELMÜ Hálózati Kft 
javára vezetékjog került bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba, az ingatlanon jelenleg bérleti 
joggal terhelt gépkocsi-beálló helyek találhatóak; 
az adásvételi szerződésben foglaltakon túl  per-, 
teher- és igénymentes. 

3. 

Jognyilatkozat 

3.1. A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján  a  helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak, valamint az  1991.  évi XXXIII. tv.  39.  § 
(2)  bekezdése alapján  a Budapest  Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga  van. 

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén  a  küldemény postai feladásának igazolt 
napjától számított  35  napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen 
szerződés közte és eladó között jön létre. Ez esetben  a  vevő által befizetett -  Ft, 
azaz  forint összeget eladó az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok 
kézhezvételétől számított  15  munkanapon belül  a  vevő Bank  Zrt által 
vezetett  HUF  számú számlájára visszautalja.  A  vevő 
tudomásul veszi, hogy  a  befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen 
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet. 

3.2.  Eladó eladja, vevő megvásárolja  1/1  tulajdoni hányadban a jelen Szerződés  2.  pontjában 
meghatározott ingatlant. 

3.3.  Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő 
értékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájárulása szükséges. Eladó abban 
az esetben adja hozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen 
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó 
hozzájárulását kérni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

Felek rögzítik, hogy eladó hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részére 
történő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingatlanra vevő a jogerős használatba 
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az eladó felé hitelt érdemlő módon igazolta. 

3.4  Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő  8  naptári napon belül postai 
úton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel megküldi vagy személyesen eljuttatja a  Magyar  Állam 
és a  Budapest  Fővárosi Önkormányzat részére a jelen szerződést azzal a felhívással, hogy a 
megküldéstől számított  35  naptári napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával 
élni. 

4. 

Jog- és kellékszavatosság 

4.1.  Az eladó kijelenti, hogy az ingatlan felépítményes ingatlan, a  2.  pontban foglaltak 
figyelembevételével. 
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4.2.  Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a  3.1.  pontban rögzítetteken kívül a továbbiakban  per-,  teher-  es  igénymentes, azon 
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, 
korlátozná, vagy meghiúsítaná. 

4.3.  Az eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók 
módjára behajtható köztartozás nem terheli. Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlan 
tekintetében környezetszennyezés nem történt. 

4.4. A  vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, és általa felmért állapotban, 
az ingatlanról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi 
szerződést. Vevő az ingatlan területén található felépítmények elbontását, majd az ingatlan 
beépítését vállalta. 

4.5.  Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az általa ismert esetleges rejtett hibákat is.  A  tájékoztatás 
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli. 

5. 

Az ingatlan vételára, a vételár megfizetése 

5.1. Az ingatlan vételára OE- Ft,  (azaz forint). 

5.2.  Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik: 

5.2.1. A  vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó számlájára  104.498.000,- Ft,  azaz 
Egyszáznégymillió-négyszázkilencvennyolcezer forint összeget ajánlati biztosíték címén.  A 
szerződő felek úgy rendelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló 
jogcímre változtatják, így felek a befizetett összeget, bruttó  104.498.000,- Ft  összeget 
foglalónak fogadják el („Foglaló"). Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett 
bruttó  104.498.000,- Ft  összeget eladó részére.  A  Foglaló összege a vételárba beleszámít. 
Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudják, 
hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló 
kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvételi szerződés olyan okból hiúsul 
meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár. 

A  Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. 
Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre 
került. 

5.2.2.  Felek rögzítik, hogy vevő a fennmaradó ,-Ft,  azaz összegű 
vételár hátralék megfizetésére jelen szerződés aláírásától számított  60  naptári napon belül 
köteles, az eladó K&H  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570  számú bankszámlájára való 
átutalással. Eladó a birtokátruházás napjával, mint teljesítési nappal köteles végszámlát 
kiállítani a bankszámláján történt jóváírást követően vevő, illetőleg az általa megjelölt harmadik 
személy részére. 
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6. 

Beépítési kötelezettség 

6.1. A  vevő vállalja, hogy az ingatlant  a  Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007. 
(XII.  12.)  önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési 
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: 

a) uz  ingatlanon talälható épületet elbontja, az ingatlan birtokbaadásától számított  2 even  belül 
jogerős építési engedélyt szerez és 

b) az ingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez. 

6.2.  Az ingatlan beépítési feltételei: 

Az ingatlan övezeti besorolása:  Li  -VIII-1 

A  közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájárulás, tervezés. stb.) a 
vevőt terheli. 

A  beépítés százalék, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló  253/1997.  (XII.  20.) 
Kormányrendelet, az  5/2015.  (II.  16.)  Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefváros Kerületi 
Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.  (XII.  12.)  önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásai az 
irányadók. 

7. 

A  szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének 
jogkövetkezményei 

7.1.  Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezmények: 

7.1.2. Késedelmi kötbér 

Ha  a vevő a  6.1.  pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból 
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni az eladónak. 

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

kötbér összege  15.000.000,- Ft; 
A  jogerős használatbavételi engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme 
esetén a kötbér összege  7.500.000,- Ft. 

A 60  napnál kevesebb késedelem esetén ezen összegek időarányosan érvényesíthetők. 

Felek rögzítik, hogy  61  napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre 
tekintettel további  30.000,-  Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig. 

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

7.2.  Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő 
banki garanciaszerződés megkötésével/ közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezéssel (a továbbiakban: 
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a ..... 



BankJközjegyző által kibocsátott .... számú garanciaszerződés jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadásra került az eladó részére. 

A  garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a  6.1.  pont szerint 
rendelkezésre álló határidő elteltét követő,  60  napot meghaladó késedelem esetén  15.000.000,- Ft, 
a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére a  6.1.  pont szerinti rendelkezésre álló 
határidő elteltét követő,  60  napot meghaladó késedelem esetén  7.500.000,- Ft. A 
garanciaszerződés az eladó javára lehívásra/átutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott 
késedelem esetén.  A  garanciaszerződésben foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek 
alapján eladó egyoldalú tájékoztató nyilatkozatával a bank/közjegyző átutalja a jelen 
szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel 
nélkül. 

8. 

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 

8.1  Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban („Bejegyzési engedély") 
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő 
tulajdonjoga a  2.  pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését 
követően vevő javára  1/1  tulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az ellenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi 
letéti szerződés alapján ügyvédi letétbe helyezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további 
feltétel kikötése nélkül köteles vevő részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes 
földhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul 
megfizetésre került. 

8.2.  Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes földhivatalhoz, 
azonban azzal a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban 
legfeljebb a jelen szerződésnek a földhivatalba történő benyújtásától számított  6  hónapig, a 
földhivatali eljárás függőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló  1997.  évi 
CXLI. törvény  47/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja szerint. 

9. 

Az ingatlan birtokának átruházása 

9.1  Az ingatlan birtokának átruházása legkésőbb a  Magyar  Állam, illetve a  Budapest  Fővárosi 
Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a  3.4  pontban rögzített határidő eredménytelen 
leteltét és a teljes vételár megfizetését követő  15  munkanapon belül, felek által előzetesen 
egyeztetett időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül sor.  A  birtokátruházás napjáig az 
ingatlannal kapcsolatos költségek az eladót, a birtokátruházás napját követően felmerült költségek 
pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a birtokátruházás időpontjától szedi az 
ingatlan hasznait és viseli azok terheit. 

10. 

Egyéb rendelkezések 

10.1.  Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. 



Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési  es  ingatlanszerzési 
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi 
CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja alapján átlátható szervezet. Eladó képviselőjének 
eredeti aláírási címpéldánya korábban csatolásra került a Földhivatal részére. 

10.2.  Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illetéket kell fizetni. 

10.3.  Felek a Polgári Törvénykönyv  6:98.  §  (2)  bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő 
feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát. 

10.4.  Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás  es  a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény rendelkezései szerint 
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a 
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosító okmányok 
alapján. 

Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

10.5.  Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról  es  az információs szabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény 
rendelkezései szerint kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás  es  a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvénybe. 

10.6.  Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címen  5.500,- Ft  + ÁFA eljárási 
díj összeget,  6.600,- Ft  földhivatali eljárási illetéket és  1.670,-  Ft/fő JÜB eljárási díjat a 
szerződés aláírását megelőzően megfizetett. 

10.7. A  szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés 
megkötésére és aláírására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

10.8.  Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően 
irányadóak. 

10.9. A  szerződés felek teljes megállapodását tartalmazza.  A  felek között a szerződés előtt létrejött 
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti.  A  szerződés módosítása kizárólag írásban 
történhet. 

A  szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a 
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénytelen 
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni. 

10.10. A  szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével  es  ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
földhivatal előtti képviselettel  ügyvédet  bízzák meg, és 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a 
meghatalmazást elfogadja. 



A  szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyező értelmezés után, 
mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írják alá. 

Budapest, 2019.  

  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

képviseli: dr. Kecskeméti László Zsolt 

mb.  vagyongazdálkodási igazgató Vevő 

Eladó 

Jelen okiratot ( .) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem,  Budapest, 2019..  .... 

.... 
okiratkészítő ügyvéd 
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11.  számú melléklet 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

banki hitel felvétele esetén irányadó 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.,  adószáma:  15735715-2-42,  KSH-száma:  15735715-8411-321-01,  képviseli: dr. Sára Botond 
polgármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely:  1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.,  adószáma:  25292499-2-42,  cégjegyzék száma:  01-10-048457;  KSH 
száma:  25292499-6832-114-01,  képviseli: dr. Kecskeméti László Zsolt vagyongazdálkodási igazgató), 
mint eladó (továbbiakban: eladó) 

másrészről 

(székhelye: , adószáma: 
, cégjegyzékszáma:  ; statisztikai számjele •  képviseli: 
, mint vevő (továbbiakban: vevő) 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

1.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete /2019.  (II. 
21.)  számú határozata alapján kétfordulós, nyilvános pályázatot írt ki  Budapest  VIII. kerület 
35576/1  hrsz.-6, természetben a Futó  u. 5.  szám alatt található ingatlan beépítési 
kötelezettségével történő értékesítésére. 

1.2. A  pályázat nyertese a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testülete ./2019.  (......) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingatlan 
területén található felépítmény elbontását, majd az ingatlan beépítését vállalta. 

2. 

A  szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Ingatlan alapterülete: 

Közmű ellátottsága: 

Terhei: 

Budapest  VIII. kerület Futó  u. 5. 

35576/1 

kivett lakóház, udvar 

1812 m2 

az utcán minden közmű alapvezeték kiépített, a 
telken belül áram és vízvételi lehetőség van 

2 m2  nagyságú területre az ELMÜ Hálózati Kft 
javára vezetékjog került bejegyzésre az ingatlan-
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nyilvántartásba, az ingatlanon jelenleg bérleti 
joggal terhelt gépkocsi-beálló helyek találhatóak; 
az adásvételi szerződésben foglaltakon túl  per, 
teher- és igénymentes. 

3. 

Jognyilatkozat 

3.1. A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján  a  helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak, valamint az  1991.  évi XXXIII. tv.  39.  § 
(2)  bekezdése alapján  a Budapest  Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga  van. 

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén  a  küldemény postai feladásának igazolt 
napjától számított  35  napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen 
szerződés közte  es  eladó között jön  litre.  Ez esetben  a  vevő által befizetett -  Ft, 
azaz  forint összeget eladó az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok 
kézhezvételétől számított  15  munkanapon belül  a  vevő Bank  Zrt által 
vezetett  HUF  számú számlájára visszautalja.  A  vevő 
tudomásul veszi, hogy  a  befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen 
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet. 

3.2.  Eladó eladja, vevő megvásárolja  1/1  tulajdoni hányadban a jelen Szerződés  2.  pontjában 
meghatározott ingatlant. 

3.3.  Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő 
értékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájárulása szükséges. Eladó abban 
az esetben adja hozzájárulást a tovább-értékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen 
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó 
hozzájárulását kérni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

Felek rögzítik, hogy eladó hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részére 
történő vevő általi tovább-értékesítéséhez, amennyiben az ingatlanra vevő a jogerős használatba 
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az eladó felé hitelt érdemlő módon igazolta. 

3.4  Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő  8  naptári napon belül postai 
úton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel megküldi a  Magyar  Állam  es  a  Budapest  Fővárosi 
Önkormányzat részére a jelen szerződést azzal a felhívással, hogy a megküldéstől számított  35 
naptári napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni. 

4. 

Jog- és kellékszavatosság 

4.1.  Az eladó kijelenti, hogy az ingatlan felépítményes ingatlan, a  2.  pontban foglaltak 
figyelembevételével. 

4.2.  Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a  3.1.  pontban rögzítetteken kívül a továbbiakban  per-,  teher-  es  igénymentes, azon 

(OE 
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harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, 
korlátozná, vagy meghiúsítaná. 

4.3.  Az eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók 
módjára behajtható köztartozás nem terheli. Az eladó kijelenti  es  szavatolja, hogy az ingatlan 
tekintetében környezetszennyezés nem történt. 

4.4. A  vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, is általa felmért állapotban, 
az ingatlanról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi 
szerződést. Vevő az ingatlan területén található felépítmények elbontását, majd az ingatlan 
beépítését vállalta. 

4.5.  Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az által ismert esetleges rejtett hibákat is.  A  tájékoztatás 
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli. 

5. 

Az ingatlan vételára, a vételár megfizetése 

5.1.  Az ingatlan vételára -  Ft. 

5.2.  Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik: 

5.2.1. A  vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó számlájára  104.498.000,- Ft,  azaz 
Egyszáznégymillió-négyszázkilencvennyolcezer forint összeget ajánlati biztosíték címén.  A 
szerződő felek úgy rendelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló 
jogcímre változtatják, így felek a befizetett összeget, bruttó  104.498.000,- Ft  összeget 
foglalónak fogadják el („Foglaló"). Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett 
bruttó  104.498.000 Ft  összeget eladó részére.  A  Foglaló összege a vételárba beleszámít. 
Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudják, 
hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló 
kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvételi szerződés olyan okból hiúsul 
meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár. 

A  Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. 
Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre 
került. 

5.2.2.  Felek rögzítik, hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, a vételár  50  %-ának megfelelő, 
,-Ft,  azaz  forint vételárrészlet megfizetésére jelen szerződés aláírásától 

számított  60  napon belül köteles az eladó K&H  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570 
számú bankszámlájára történő átutalással. 

Eladó az I. vételárrészlet összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. 

5.2.3.  Felek rögzítik, hogy vevő, az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok vagy az elővásárlási jog 
gyakorlására vonatkozó határidő eredménytelen elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő részére 
történt sikeres kézbesítését követő  45  munkanapon belül köteles a vételár fennmaradó  50  %-át, 
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bruttó . Ft-ot, azaz  forintot („Vételárhátralék") eladó 
K&H  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570  számú bankszámlájára megfizetni abban az 
esetben,  ha  sem a  Magyar  Állam, sem a  Budapest  Fővárosi Önkormányzat nem él a jelen 
szerződés  3.1.  pontjában biztosított elővásárlási jogával. Amennyiben a vevő késedelembe esik 
a vételárhátralékkal, eladó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú 
nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni. 

Eladó a Vételár hátralék összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjával 
mint teljesítési nappal köteles végszámlát kiállítani vevő részére. 

6. 

Beépítési kötelezettség 

6.1. A  vevő vállalja, hogy az ingatlant a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007. 
(XII.  12.)  önkormányzati rendelet (JÖKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési 
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget 
a) az ingatlanon található épületei eibontja, az ingatlan birtokbaadásától számított  2  éven 

belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős építési engedélyt és 
b) az ingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül megszerzi a jogerős használatbavételi 

engedélyt. 

6.2.  Az ingatlan beépítési feltételei: 

Az ingatlan övezeti besorolása:  Li  -VIII-1 

A  közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájárulás, tervezés. stb.) a 
vevőt terheli. 

A  beépítés százalék, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló  253/1997.  (XII.  20.) 
Kormányrendelet, az  5/2015.  (II.  16.)  Főv. KGY. rendelet (BFRSZ),  es  Józsefváros Kerületi 
Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.  (XII.  12.)  önkormányzati rendelet (JÖKÉSZ) előírásai az 
irányadók. 

7. 

A  szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének 
jogkövetkezményei 

7.1.  Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezmények: 

7.1.2.  Késedelmi kötbér 

Ha  a vevő a  6.1.  pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból 
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni az eladónak. 

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

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

esetén a kötbér összege  7.500.000,- Ft. 

A 60  napnál kevesebb késedelem esetén ezen összegek időarányosan érvényesíthetők. 



Felek rögzítik, hogy  61  napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre 
tekintettel további  30.000,-  Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig. 

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

7.2.  Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő 
banki garanciaszerződés megkötésével/ közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezéssel (a továbbiakban: 
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a ..... 
Bank/közjegyző által kibocsátott számú garanciaszerződés jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadásra került az eladó részére. 

A  garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a  6.1.  pont szerint 
rendelkezésre álló határidő elteltét követő,  60  napot meghaladó késedelem esetén  15.000.000,- Ft, 
a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére a  6.1.  pont szerinti rendelkezésre álló 
határidő elteltét követő,  60  napot meghaladó késedelem esetén  7.500.000,- Ft. A 
garanciaszerződés az eladó javára lehívásra/átutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott 
késedelem esetén.  A  garanciaszerződésben foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek 
alapján eladó egyoldalú tájékoztató nyilatkozatával a bank/közjegyző átutalja a jelen 
szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel 
nélkül. 

8. 

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 

8.1  Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban („Bejegyzési engedély") 
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő 
tulajdonjoga a  2.  pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését 
követően vevő javára  1/1  tulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az ellenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi 
letéti szerződés alapján ügyvédi letétbe helyezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további 
feltétel kikötése nélkül köteles vevő részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes 
földhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul 
megfizetésre került. 

8.2.  Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes földhivatalhoz, 
azonban azzal a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban 
legfeljebb a jelen szerződésnek a földhivatalba történő benyújtásától számított  6  hónapig, a 
földhivatali eljárás függőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló  1997.  évi 
CXLI. törvény  47/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja szerint. 

9. 

Az ingatlan birtokának átruházása 

9.1  Az ingatlan birtokának átruházására legkésőbb a  Magyar  Állam, illetve a  Budapest  Fővárosi 
Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a  3.4  pontban rögzített határidő eredménytelen 
leteltét és a teljes vételár megfizetését követő  15  munkanapon belül, felek által előzetesen 
egyeztetett időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül sor.  A  birtokátruházás napjáig az 
ingatlannal kapcsolatos költségek az eladót, a birtokátruházás napját követően felmerült költségek 



pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a birtokátruházás időpontjától szedi az 
ingatlan hasznait és viseli azok terheit. 

10. 

Egyéb rendelkezések 

10.1.  Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. 

Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési 
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja alapján átlátható szervezet. Eladó képviselőjének eredeti 
aláírási címpéldánya korábban csatolásra került a Földhivatal részére. 

10.2.  Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illetéket kell fizetni. 

10.3.  Felek a Polgári Törvénykönyv  6:98.  §  (2)  bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő 
feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát. 

10.4.  Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény rendelkezései szerint 
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a 
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosító okmányok 
alapján. 

Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

10.5.  Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény 
rendelkezései szerint kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvénybe. 

10.6.  Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén  5.500,- Ft  + ÁFA eljárási 
díj összeget,  6.600,- Ft  földhivatali eljárási illetéket a szerződés aláírását megelőzően 
megfizetett. 

10.7. A  szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés 
megkötésére és aláírására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

10.8.  Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően 
irányadóak. 

10.9. A  szerződés felek teljes megállapodását tartalmazza.  A  felek között a szerződés előtt létrejött 
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti.  A  szerződés módosítása kizárólag írásban 
történhet. 

A  szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a 
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénytelen 
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni. 



10.10. A  szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
földhivatal előtti képviselettel  ügyvédet  bízzák meg, és 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a 
meghatalmazást elfogadja. 

A  szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyező értelmezés után, 
mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írják alá. 

Budapest, 2019.  

  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
képviseli: dr. Kecskeméti László Zsolt 

mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
Eladó 

Vevő 

Jelen okiratot . ( ) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem,  Budapest, 2019..  .... 

okiratkészítő ügyvéd 



12.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Alulírott    (név) 
mint a     (társaság neve) vezető 
tisztségviselője jelen pályázatban található adásvételi szerződéshez /az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot* 

2.  

Alulírott  (név) 
mint a     (társaság neve) vezető 
tisztségviselője nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés 
tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok 
kiíró általi elutasítása esetén is fenntartom ajánlatomat. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó 
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13.  számú melléklet 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről, tájékoztatás az 
átlátható szervezet fogalmáról 

Az ajánlatot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni. 

Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie. 

A  borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés. 

Az ajánlatot két példányban, külön lezárt borítékban kell benyújtani, az egyik példányon feltüntetve az 
„Eredeti példány", a másikon a „Másolati példány" szöveget. 

A  borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni:  „Budapest  VIII., Futó  u. 5.  szám alatti 
ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át. 

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajánlathoz. 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték 
Futó  u. 5. 

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kérjük összefűzni: 

1. Jelentkezési lap 

2. Ajánlati összesítő 

3. Eredeti,  30  napnál nem régebbi cégkivonat 

4. Eredeti aláírási címpéldány 

5. A Pp.  előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég 
képviselője írja alá 

6. Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat másolata 

7. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata 

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

9. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 
ajánlati kötöttségről 

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló 
tartozásról 

11. NAV igazolása 

12. Helyi adóigazolás (beszerezhető:  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.  1084 Budapest, Or u. 8.,  és  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Ügyosztály  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  II.  em.) 

14. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

16. Nyilatkozat átlátható szervezetről 

17. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok 

Átlátható szervezet: 
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A 2011.  évi CXCVI. tv.  3.  § rendelkezései alapján átlátható szervezet: 

1.  átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, 
a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a 
helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi 
szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ha)  tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb)  az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a  ha), bb)  és be) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

a) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ea)  vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc)  székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

9.  meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy 
jogi személynek tagja vagy részvényese, és 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 
megválasztására és visszahívására, vagy 

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül 
rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával; 

3.  §  (2)  Az  (1)  bekezdés  1.  pont  b)  és e) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a 
szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.  A  valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött szerződés semmis. 





Értékelt ingatlan:  Bp.,  VIII. ker., Futó utca  5.  lakóház és udvar (Hrsz.:  35576/1) 
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INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY 

a  Budapest  VIII. ker., Futó utca  5.  sz. 
(hrsz.:  35576/1)  alatti, 

Önkormányzati tulajdonú lakóház és udvar forgalmi értékéről 

Készítette Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám:  03451/2002 

Készült 1  példányban 

Budapest, 2019.  február  7. 
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2 
ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP 
AZ  INGATLANFORGALMI ÉRTÉKÉRŐ L 

MEGBÍZÓ 

GRIFTON 
Property  

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. — Vagyongazdálkodási Igazgatóság 

MEGBÍZÁS TÁRGYA 

Az értékelt ingatlan megnevezése : lakóház + udvar 

AZ  INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA 

Település (város, kerület, városrész) :  Budapest  VIII. ker. Corvin negyed 
Utca, házszám, emelet, ajtó : Futó utca  5. 
Hrsz. :  35576/1 

TULAJDONVISZONYOK 

Tulajdonos :  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
Jelenlegi bérlő : van (nem ismert) 
A  tulajdoni helyzet/forgalomképesség értékelése : forgalomképes 

 

ÉRTÉKELT ÉRDEKELTSÉG : tulajdonjog 

 

ÉRVÉNYESSÉG : fordulónaptól számított  180  nap 

AZ  INGATLAN FŐ BB JELLEMZŐ I 

Ingatlan típusa : lakóház + udvar 
Közmű-ellátottság : víz, csatorna, villany 
Tulajdoni hányad :  1/1 
Telek területe :  1.812m2 

ÉRTÉKELÉS 

Értékelés alkalmazott módszere : összehasonlító alapú és maradványelvű elemzés 
Értékelés fordulónapja :  2019.  február  7. 

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK 

Fajlagos forgalmi érték 
Az ingatlan forgalmi értéke 

Az ingatlan likvidációs értéke 

: 288.350,-Ft/m2 
:  522.490.000,- Ft 

azaz Ötszázhuszonkettőmillió-

 

négyszázkilencvenezer forint 
:  432.900.000,-Ft 

azaz Négyszázharminckettőmillió-kilencszázezer 
forint 

Budapest, 2019.  február  7. Készítette: 

 

   

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám:  03451/2002 

H-1139 Budapest,  Váci  út 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: property@arifton.hu 

(-A 
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I.  A  SZAKÉRTŐ I JELENTÉS TÁRGYA,  AZ  ÉRTÉKELÉS CÉLJA 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. — Vagyongazdálkodási Igazgatóság  (1084 
Budapest, Or  utca  8.)  megbízta a Grifton  Property  Kft.-t a  1084 Budapest,  Futó utca  5. 
szám alatti,  35576/1  hrsz-ú lakóház és udvar értékelésével. 

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan értékesítéséhez a forgalmi értékének és likvidációs 
értékének a megállapítása. 

2. A  SZAKÉRTŐ I VIZSGÁLAT MÓDSZERE 

2.1.  Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült 

Az ingatlanértékelő adatlap a forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában történő 
megállapítása.  A  vonatkozó — a  Magyar  Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai 
bizottsága által kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően, az abban meghatározott eljárásokat 
követve, az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai útmutatásai 
szerint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító elemzésén alapuló 
módszert és a maradványelvű módszert alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe vettük a 
25/1997.  (VIII.1.)  PM  és az  54/1997.  (VIII.1)  FM  sz. rendeleteket, továbbá a helyi 
Önkormányzat speciális kitételeit is. Az ingatlanok értékesítése a szabad piacon történik, az 
eladó nincsen eladási kényszer alatt. Az alkalmazott módszer és a levont következtetések 
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban rögzítettek 
figyelembevételével, az ott meghatározottak szerint értendők. 

2.2. A  szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése 

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
információk elemzésére épülő összehasonlító módszert és a maradványelvű módszert 
alkalmaztuk. 

2.3.  Helyszíni szemle és idó'pontja 

Helyszíni szemle időpontja :  2019.  február  1. 

2.4.  Felhasznált dokumentumok 

tulajdoni lap (nem hiteles,  2019.  február  6.) 
térképmásolat 
övezeti térkép 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (részlet) 

Az ingatlanról fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk. 
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3. AZ  INGATLAN ISMERTETÉSE 

3.1.  Ingatlan-nyilvántartási adatok 

Település :  Budapest,  VIII. ker. 
Besorolás : belterület 
Cím : Futó utca  5. 
Helyrajzi szám :  35576/1 
Megnevezése : kivett lakóház, udvar 
Terület :  1.812m2 
Tulajdonos (ok) : Józsefvárosi Önkormányzat  1/1  tulajdoni hányad 
Széljegyek 
Terhek : Vezetékjog  2 m2  nagyságú területre; Elmű Hálózati Kft. 

3.2.  Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása 

Az értékelésbe vont ingatlan  Budapest  VIII. kerületében, a Corvin negyed elnevezésű 
városrészben, a Futó utcában, a Nap utca és a Kis Stáció utca között található. 
Környezetében régebbi és újabb építésű, társasházas és üzleti, intézményi célú ingatlanok 
találhatóak, a földszinten üzletekkel, az alagsorban, pincében többnyire 
raktárhelyiségekkel, műhelyekkel, raktárakkal. 
A  Corvin negyedben az elmúlt években jelentős az átalakulás.  A  korábbi jelentősen 
leromlott épületek helyén,  22 ha-os területen teljes városrehabilitáció valósul meg a 
kerületi és fővárosi önkormányzat, valamint magánberuházó közreműködésével. Lakó- és 
irodaépületek, kereskedelmi funkcójú ingatlanok fejlesztése mellett szabadidős területek, 
éttermek, új közterületek és parkok létesültek. 
Az értékelt terület közvetlen közelében számos alapfokú ellátási funkció megtalálható.  A 
környék összközműves, az utcák burkoltak, a közbiztonság jónak mondható. Az ingatlanon 
belül víz, csatorna, villany közmű megtalálható, gáz a telekhatáron van. 
Tömegközlekedéssel a környéken közlekedő autóbuszokkal, trolibuszokkal, villamosokkal 
és metróval érhető el. Személygépkocsival legkönnyebben a Futó utca felől közelíthető 
meg. 

3.3.  Az ingatlan leírása 

A 35576/1  hrsz-ú földrészlet  1.812 m2  nagyságú.  A  vizsgált ingatlanon különböző 
funkciójú, méretű, rossz állapotú épületek találhatóak. 
A  telek Ll-VIII-1 övezeti besorolású, mely főleg lakófunkciójú övezetbe illeszkedik. 
Felszíne sík, a tulajdoni lapon szereplő megnevezése „kivett lakóház, udvar".  A  vizsgált 
telek formája szabálytalan sokszög alakú.  A  felépítményes ingatlan beépítetlen telekrészét 
jelenleg az Önkormányzat gépkocsi-beállóként üzemelteti.  A  telek felszíne kavicsszórt és 
füves, néhol aszfaltozott.  A  telekhatáron valamennyi közmű megtalálható, a telken belül 
víz, csatorna és villany közmű elérhető. Az ingatlanon két épület található, az egyik épület 
pince+földszint+2 emelet, félnyereg magastető, cserép héjalással. Tűzfala vakolatlan, az 
épület bejárata és nyílászárói le vannak falazva, bejutni nem lehet. Az épület műszaki 
állapota szemrevételezés alapján gazdaságosan nem felújítható, bontandó kategóriába 
tartozik.  A  másik épület hozzácsatlakozik, földszintes, lapos tetős épület, műszaki állapota 
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15  % alatti, bontandó. 
A  telektömb jó oldalarányú, beépíthetősége kedvező. 

Az ingatlan övezeti besorolása szerint Ll-VIII-1 jelű, zártsorú beépítésű nagyvárosias 
lakóterület.  A  jelzett övezeti előírásnak az alábbi határértékek felelnek meg: 

Minimális telekméret: 
• Beépítés módja: 
• Maximális beépítés terepszint felett: 
• Maximális beépítés terepszint alatt: 

Maximális szintterületi mutató: 
• Maximális építmény magassága: 

Zöldfelület mértéke: 

500 m2, 
Zártsorú (az utca jellegéből adódóan) 
65%, 
85  %, mélygarázs esetén  100  %, 
4,0  m2/m2, 
16,0  —  23,0  méter, * 
15 'Yo,  mélygarázs esetén  0  %, 

*A  Józsefváros Kerületi Építési Szabályzat OEJÓKÉSZ' 2014-es módosításban lévő  4. 
térképszelvényen, a Corvin negyedre vonatkozóan a vizsgált ingatlan esetében az 
érvényes utcai építménymagasság  19  m. 

A  területen létrehozható: 
a) lakóépület, 
b) szálláshely-szolgáltató épület, 
c) közintézmény, helyi társadalmi viszonyok javítását szolgáló épület, 
d) irodaház, 
e) valamint, ahol azt az építési övezet előírásai lehetővé teszik: 

1. az építési övezetben meghatározott legnagyobb bruttó szintterületű önálló 
kiskereskedelmi épület, illetve rendeltetési egység, 

2. parkolóház, mélygarázs, 
3. sportcélú építmény, 
4. egészségügyi építmény, 
5. szociális építmény, 
6. egyházi építmény 

A  fő rendeltetésű épületeken belül, a fő rendeltetést kiszolgáló helyiségeken kívül önálló 
rendeltetési egységként: 
a) vendéglátási, 
b) kiskereskedelmi, 
c) irodai, 
d) szolgáltatási, 
e) igazgatási, 
O kulturális, művelődési és oktatási céhi, 
g) egészségügyi, 
h) egyházi, 
i) szociális, 
j) nem zavaró hatású gazdasági tevékenységre (kisipari termelő, szolgáltató) szolgáló 
funkciók helyezhetők el a szabályzat keretei között. 

A  részletes szabályozási előírásokat a mellékletben csatoljuk. 
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4.  Érték meghatározás 

Az értékelés célja a kijelölt ingatlan piaci értékének meghatározása volt.  A 
25/1997.(V111.1.) PM.  rendelet, valamint a TEGOVA irányelveiben (jelenleg: EVS  2016) 
előírt módszertani elvek és követelmények által elfogadott definíció szerint: 

„Piaci (forgalmi) érték azt a piaci árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban való 
érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékelés időpontjában 
várhatóan eladható, feltételezve a következőket: 

• az eladó hajlandó az eladásra, 
• az adásvételi tárgyalások lebonyolításához, figyelembe véve a vagyontárgy jellegét 

és a piaci helyzetet, megfelelő hosszúságú időtartam áll rendelkezésre, 
• a tárgyalás időszakában az érték nem változik, 
• a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal, 
• átlagostól eltérő, speciális vevői külön ajánlat figyelembevételére nem kerül sor. 

A  vagyontárgyak piaci értékének meghatározására a szakirodalom három nemzetközileg 
elfogadott és alkalmazott értékelési módszert ajánl: a piaci összehasonlító adatokon 
alapuló, a költség-alapú és a hozam-alapú megközelítést. Az egyes konkrét esetekben 
alkalmazandó módszer megválasztását az értékbecslés célja, az értékelendő vagyontárgy 
jellege és a módszer adatigénye is befolyásolja. 

Az ingatlan piaci értékének becslésére a Grifton  Property  Kft. szakértői jelen esetben a 
piaci adatok alapján történő összehasonlító és a maradványelvű módszert tartották 
alkalmasnak. 

Az értékbecslés készítése során azt feltételeztük, hogy a vagyontárgyak tulajdoni viszonyai 
rendezettek, azok forgalomképesek, szabadon átruházhatók, és az így megállapított piaci 
értékben nem tükröződik semmilyen terhelés értékcsökkentő hatása. 

H-1139 Budapest,  Váci  út 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: prooertv@grifton.hu
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A  piaci összehasonlító megközelítés lényege az, hogy a közelmúltban eladott, illetve 
értékesítésre felkínált vagyontárgyakat összehasonlítjuk a jelen értékbecslés tárgyát képező 
ingatlanokkal. Az összehasonlítás több, különféle szempont alapján történik. Ezek közül a 
műszaki, az építészeti, a használati és a hasznosíthatósági szempontok, az infrastruktúra, a 
környezeti jellemzők, a jogi és a szabályozási szempontok a legfontosabbak.  Ha  a felsorolt 
jellemzők valamelyike tekintetében az értékelendő ingatlan lényegesen különbözik a 
hasonlításra kiválasztott, viszonylag homogén ingatlan-csoporttól, azt a fajlagos alapérték 
(Ft/m2  ár) kialakításakor értéknövelő vagy —csökkentő tényezőként figyelembe kell venni. 

A  módszer alkalmazásának az a feltétele, hogy az értékelendő vagyontárgyhoz hasonlítható 
ingatlanoknak legyen valós piaca, s az értékelő rendelkezzen az összehasonlítást lehetővé 
tevő adatokkal. Az összehasonlító elemzés körébe  5  darab, a vizsgált ingatlanhoz 
leginkább hasonló ingatlant vontunk be. Összehasonlítási egységnek — a vizsgált ingatlanok 
jellegéből adódóan —  1 m2  hasznos telekterületet választottunk. 

Az összehasonlítás elemeit az ingatlan azon jellemzői alkották, melyek a vételárat/ajánlati 
árat legjobban befolyásolják.  A  figyelembe vehető fontosabb tényezők az alábbiak: 

• a telek nagysága 
• elhelyezkedése, 
• használhatósága, 
• beépíthetősége, 
• az ingatlan közművesítettsége és 
• az ajánlat jellege. 

Az értékelésben kínálati adatokkal dolgoztunk, ezért  -10%  árkorrekciót alkalmaztunk.  A 
vizsgált ingatlan és az összehasonlításba bevont ingatlanok közötti különbözőségeket 
korrekciós tényezők alkalmazásával hidaltuk át.  A  kerület lakóterületi építési övezetébe 
(L1-V111-1)  sorolt ingatlanra vonatkozó részletes számításokat a következő oldalon 
található értékelő táblázat tartalmazza. 

A  részletes számítások alapján a piaci összehasonlító módszer alkalmazásával 
meghatároztuk a  Budapest  VIII. ker., Futó utca  5.  szám alatti  (35576/1  hrsz-ú) 
lakóház és udvar értékét: 

541.130.000,- Ft, 
azaz 

Ötszáznegyvenegymillió-százharmincezer forint 

összegben számszerűsítettük. 

A  fenti érték visszaigényelhető  ÁFÁ-t nem tartalmaz.  A  telekingatlan piaci értékére 
vonatkozó elemzést a következő oldalon látható táblázatban közöljük. 

H-1139 Budapest,  Váci  tit 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: propertv@erifton.hu 
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Megnevezés 

 

Az értékelendő 
ingatlan jellemzői 

Összehasonlító adatok jellemzői 

 

2 3 4 3 

Az ingatlan funkciója 

 

Lakóház és udvar Építési telek Építési telek Építési telek Építési telek Építési telek 

Település 

 

Bp.,  VIII. ker. Bp.,  VIII. ker. Bp.,  VIII. ker. Bp.,  VIII. ker. Bp.,  VIII. ker. Bp.,  VIII. ker. 

Utca, házszám 

 

Futó utca  5. Auróra utca Bókay  J.  utca Fecske utca Koszorú utca IL  János Pál pápa  ter 

Telek területe 

 

1 812 578 407 864 300 725 

  

L1-VIII-1  övezeti besorolású LI -VIII-2 övezeti Ll-VIII-7 övezeti LI -VRI-2 övezeti LI -VIII-1 övezeti Ll-VIII-1 övezeti 

  

telek, maximális besorolású telek, besorolású telek, besorolású telek, besorolású telek, besorolású telek, 

  

beépíthetőség  65  %, maximális beépíthettiség maximális beépíthetöség maximális beépíthetrIség maximális beépíthetőség maximális beépíthetöség 

  

szinterületi mutató  4,0  m2/m2, 65  %, szinterületi 65  %, szinterületi mutató 60  %, szinterületi 65  %, szinterületi 65  %, szinterületi mutató 

  

maximális építménymagasság mutató  4,5  m2/m2, 4,5  rn.2/m2, maximális mutató  3,5  rn2/m2, mutató  4,0  m2/m2, 4,0  m2/m2, maximális 

  

19 meter. maximális építmenymagasság  25 maximális maximális építménymagasság  21 

   

építménymagasság  25,0 méter. építménymagasság  19 építménymagasság  19 méter. 

Jellemzők 

  

méter, 

 

méter. méter. 

 

Közművesitettség 

 

összközműves összközműves összközműves összközműves összközműves összközműves 

Ajánlati ár Ft-ban 

  

175 000 000 300 000 000 220 000 000 60 000 000 280 000 000 

Ajánlat ideje 

  

2019 2019 2019 2019 2019 

Összehasonlító adat forrása, beazonosíthatósága 

  

ing.com/24.687843 ing.com/28021538 ing.com/24687603 ing.com/264.01889 ing.com/27537621 

Fajlagos kínálati ár (Ft/m2) 302 768 737 101 254 630 200 000 386 207 

Korrekciós tényezők 

 

Százalékos korrekció Százalékos korrekció Százalékos korrekció Százalékos korrekció Százalékos korrekció 

 

elhelyezkedés  (1) rosszabb 5% rosszabb 5% rosszabb 5% rosszabb 5% hasonló 0% 

 

ingatlan mérete  (2) kisebb -10% kisebb -15% kisebb -10% kisebb -15% kisebb -10% 

 

beépíthetőség  (3) nagvobb -5% nagyobb -5% kisebb 5% hasonló 0% hasonló 0% 

 

használhatóság  (4) azonos 0% azonos 0% azonos 0% azonos W/o_ azonos 0% 

 

közművesitettség  (5) hasonló 0% hasonló 0% hasonló 0% hasonló 0% hasonló 0% 

 

ajánlati vagy eladási ár  (6) ajánlat -10% ajánlat -10% ajánlat -10% ajánlat -10N ajánlat -10°. 

A  piaci korrekció mértéke összesen -20% -25% -10% -20% -20% 

Korrigalt fajlagos eladási árak (Ft/m  2)  242 215 552 826 229 167 160 000 308 966 

A  figyelembe vett súlyszámok 

 

100% 20'i, 20% 20% 20% 20% 

   

Korrigált súlyozott átlag eladási ár (Ft/m2) 298 634 

   

Ötszáznegyvenegymilló-szikharmincezer forint Az ingatlan becsült piaci forgalmi értéke 

 

541 130 000 

 

Az ingatl  an  becsült likvidációs értéke 

 

432 900 000 Négyszáz,harminckettőmillió-kilencszázezer forint 
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4.2.  Az ingatlan értéke jövedelem alapú megközelítéssel 

A  jövedelem alapú megközelítés azon a feltételezésen alapul, hogy összefüggés van az 
ingatlan bevételtermelő képessége és az értéke között.  A  számítások során abból indulunk 
ki, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek 
jelenértéke. Tiszta jövedelem alatt az összes - az üzemeltetés érdekében felmerült - 
kiadással csökkentett bevételt értjük.  A  "tiszta" bevételt általában két módszer segítségével 
alakíthatjuk át értékké. Ezek a módszerek a közvetlen tőkésítés és a diszkontált pénzfolyam 
elemzése.  A  közvetlen tőkésítés esetében egy év bevételét alakítjuk át értékké, a hozam 
tőkésítési módszer szerint a jövőbeni haszon jelenlegi értékét határozzuk meg. 

A  számítás eredményét alapvetően három főbb tényező befolyásolja: 

• az ingatlan fejlesztésére vonatkozó előírások szerinti maximálisan elérhető 
beépítés, 
a tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége, 
az ingatlanra építhető és értékesíthető területek (lakások, üzletek, gépkocsi 
parkolóhelyek stb.) értékesítési árszintje. 

A  kialakítandó ingatlanok árszintjét a környéken kialakult eladási és kínálati árakból 
állapítottuk meg. 

A  maradványérték számítás esetében a tervezett beruházás költségtényezőinek összességét 
kell a lakások és parkolók várható eladási árával összevetni.  A  beruházási költséget, illetve 
a projektszervezők hasznát, hasonló specifikációkkal foglalkozó kivitelezőkkel, illetve 
fővállalkozókkal történt egyeztetés alapján becsültük meg. 
Mind a beruházási költség, mind az eladási ár jelentős mértékben függ a beruházás 
műszaki színvonalától. Számításainknál átlagos műszaki tartalmat valószínűsítettünk, 
igazodva a környezeti adottságokhoz. 
A  számítások alapjául szolgáló többször módosított  12/20084111.18.)  számú önkormányzati 
rendelet szerinti övezeti besorolás szerinti mutatók szolgáltak. 
Az ingatlan övezeti besorolásának megfelelő maximális beépítést valószínűsítettük.  A 
tervezett épületegyüttes összesen  103  db,  30  —  75 m2-es,  többségében  50 m2  nagyságú 
lakóegységet foglal magába.  A  szabályozási tervnek megfelelően az építménymagasság és 
a teremgarázs szükséglet alapján mélygarázsszint + fszt. +  5  emelet szintszámú épület 
helyezhető el. 
A  gépkocsik elhelyezésére terepszint alatti garázst terveztünk.  A  terepszint alatt  100  %-os 
beépítés erejéig terveztünk teremgarázst és lakásonként  3 m2  tárolót. Az erkélyek, teraszok 
mérete az átlagosan  50 m2-es  lakásoknál lakásonként  3 m2-rel kalkuláltunk. Az épület és az 
épületen belül a lakások elhelyezését,  ill.  az épület anyaghasználatát szintén nem 
részleteztük.  A  kivitelezési költségek tervezésekor átlagos szerkezetű és igényszintű 
épületet tételeztünk fel. 
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Az építési projekt alapadatai 
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megnevezés megengedett  m2
,  db,  (1/0 

   

Telek területe 1 812 m2 
Övezet jele Ll- VIII-  1 

   

Beépítési mód 

 

Z 

Telek legkisebb területe 

 

500 m2 
Telek legkisebb szélessége 

 

18  m 
Legnagyobb beépítettsége (terepszint alatt) 

 

100  % 
Legnagyobb beépítettsége (terepszint felett) 

 

65  % 
Legkisebb zöldfelületi arány 

 

0  cyo 

S imtterületi határérték 

 

4,0  m2/m2 
Építménymagasság legalább 

 

16,0  m 
Építménymagasság legfeljebb 

 

19,0  m 

   

Bruttó beépítés terepszint alatt 1 812 m2 

Bruttó beépítés terepszint felett 1 178 m2 

Maximális szintterület 7 248 m2 

Maximális szintterület (építtnénymagasság alapján) 8 048 m2 

   

Nettó beépítés terepszint alatt 1 631 m2 

Nettó beépítés terepszint felett 6 161 m2 

Földszinti bruttó terület 

 

880 m2 

Földszinti üzletek bruttó területe 

 

440 m2 

   

Lakások nettó összterülete 5 149 m2 

Üzletek nettó összterülete 

 

396 m
2 

Közös területek 

 

6 6 m2 

Erkély/terasz  (3  m2/lakás) 

 

309 m2 

Tárolók  (3  m2/lakás) 

 

309 m2 

Lakásszám  (50  m2/lakás) 

 

103  db 

   

Teljes nettó beépítés parkolóval 6 779 m2 
Teremgarázshelyek száma 

 

88  db 
Felszíni parkolóhelyek száma 

 

15  db 
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A  részletes számítások alapján a jövedelem alapú módszer alkalmazásával a  Budapest 
VIII. ker., Futó utca  5.  szám  (35576/1  hrsz.) alatti lakóház és udvar értékét: 

479.000.000,- Ft, 
azaz 

Négyszázhetvenkilencmillió forint 

összegben állapítottuk meg. 

A  fenti érték visszaigényelhető  ÁFÁ-t nem tartalmaz. 
A  tervezett építési projekt nettó építési költségeit a következő oldalon található táblázatban 
összesítettük.  A  jövedelem alapú megközelítéssel számított ingatlanértékre vonatkozó 
táblázatot utána közöljük. 

1082 Budapest,  Futó utca  5.  szám alatti lakóház és udvar 

A  fejlesztés nettó költségei 

Területi adatok 

 

Eladható lakás terület 

  

5 149 m2 

Eladható üzlet terület 

  

396:m2 

Eladható terasz, loggia, kert 

  

309m2 

Közös területek 

  

616:m2 

Eladható tároló 

  

309:m2 

Eladható teremgarázs 

  

88  db 

Eladható felszíni parkoló 

  

15  db 

Lakás szám 

  

103  db 

A  fejlesztés költsége 

 

Bontási költség 

  

8 000 000 Ft 

Építés i költs ég -lakás 

  

280 000  Ft/m2 

Építési költség - üzletek 

  

280 000  Et/m2 

Építési költség - erkély/terasz 

  

140 000  Ft/m2 

Építési költség -tároló 

  

140 000  Ft/m2 

Építési költs ég teremgarázs 

  

120 000  Ft/m2 

Építési költség felszíni parkolók 

  

280 000  Ft/db 

Építési költség közös területek 

  

140 000  Ft/m2 

Bon tás i és építési költség összesen 

  

1 748 002 924 Ft 

Közművek és közműnyilatkozatok Az építési költség 3,0  %-a 52 440 088 Ft 

Műszaki ellenőrzés, szakértői díjak Az építési költség 2,0  %-a 34 960 058 Ft 

Tervezés díja — engedélyes tervek Az építési költség 3,0  %-a 52 440 088 Ft 

Tervezés díja — kiviteli tervek Az építési költség 2,0  %-a 34 960 058 Ft 
Beruházói díj, tartalékkeret Az építési költség 4,0  %-a 69 920 117 Ft 

Összes költség 

  

1 992 723 333 Ft 
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Funkciók 
Bruttó 

terület (m
z
) 

, 
Nettó terület  (rd) 

Hadható terület 

(m2/darab) 

Bruttó eladási ár 

(Ft/m2; Ft/db) 

Értékesítés bruttó 

bevétele 

Értékesítés nettó 

beietele 

Lakások 5 721 5 149 5 149 690000 3 552 581 314 2 797 308 121 
Üzletek 

 

440 

 

396 

 

396 690000 I'  273 275 486 

 

215 177 548 
Erkély/terasz 

 

309 

 

309 

 

309 450 000 

 

139 014 051 

 

109 459 883 
Tároló 

 

343 

 

309 

 

309 450000 
e 

139 014051 

 

109 459 883 
Garázs 2 938 2 644 

 

88 4  OCO  000 

 

352 501 303 

 

277 560 081 
Parkoló 

 

371 

 

371 

 

15 2 000000 

 

29 696 091 

 

23 382 749 
1 532348265 

A 1082 Budapest,  Futó utca  5.  szám alatti lakóház és udvar értéke DCF módszerrel 

Hek 

 

2019 2020 

 

2021 Összesen 

   

építés kezdete 

      

Értékesített lakások/ 
garázsok/üzletek 
aránya 

 

30% 40% 

 

30% 

   

Összes nettó bevétel 

 

1 059 704 480 1 412 939 306 1 059 704 480 3 532 348 265 
Hums  zírozás 

   

Hitelfelvétel 

 

950 330 923 444 575 410 0 

 

I  394 906 333 
Kummulált hitelfelvétel 

 

950 330 923 1 394 906 333 1 394 906 333 

   

Hiteltörlesztés 

 

529 852 2401* 706 469 653 158 584440 

 

1 394 906 333 
Kummulált hiteltörlesztés 

 

529 852 240 I  236 321 893 I  394 906 333 

   

Átlagos hitelállomány 

 

475 165 461 554457 682 79 292 220 

   

Kamatköltség 5% 11 734 247 27 722 884 3 964 611 

 

43 421 743 
Ifitelfolyamatok 
egyenlege 

 

408 744 436 -289 617 127 -162 549 051 

   

Kiadások 

   

Beruházás 

 

I  357 615 604 635 107 729 0 

 

1 992 723 333 
Kummulált beruházás 

 

1 357 615 604 1 992 723 333 0 

   

Marketing  költségek 3,0% 31 791 134 42 388 179 31 791 134 

 

105 970 448 
Cash flow 

 

79 042 177 445 826 271 865 364 294 

   

Diszkonttényező 7% 1,03 

 

1,11 0,00 

   

Cash Flow  jelenérték 

 

76 412 956 402 800 490 0 

   

Maradványérték 

        

Cash flow-k  jelenértéke 479 000 000 

 

Átlagos 2 
Som lakás méret 

  

Telek területe,  m2 1 812 

Fajlagos érték Ft/m2 264 349 
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4.3 A  tárgyi ingatlan értékének megállapítása 
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Az értékelést készítő szakértő az ingatlant kívülről  2019.  február 1-én megtekintette.  A 
szakértő az ingatlant a körülmények figyelembe vételével elvárt szemrevételezéssel 
felmérte, így ezt az időpontot tekintjük az értékbecslés érvényes dátumának. 

Az ingatlan tulajdoni státuszát a  2019.  február  6-i,  nem hiteles tulajdoni-lap adatai alapján 
azonosítottuk. 

Az ingatlan egyezetett piaci értékét a piaci összehasonlító elemzéssel és a maradványérték 
elvű módszerrel kapott érték 70-30%-os figyelembe vételével javasoljuk elfogadni. 

Alkalmazott módszerek Piaci összehasonlító módszer Hozam alapú módszer 

sú  ly  o  zús 

 

70% 

   

30% 

Piaci érték 541 130 000 Ft 

  

479 000 000 Ft 
Egyeztetett piaci érték 

  

522 490 000 Ft 

 

Az ismertetett módszerrel és feltétellel a  Budapest  VIII. ker., Futó utca  5.  szám 
(35576/1  hrsz.) alatti lakóház és udvar piaci értékét: 

522.490.000  Ft-ban, 
azaz 

Ötszázhuszonkettőmillió-négyszázkilencvenezer forintban 

határoztuk meg. 

A  forgalmi érték tehermentes ingatlanra vonatkozik, és ÁFA-t nem tartalmaz! 

Budapest, 2019.  február  7. 

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám:  03451/2002 
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5.  Speciális feltételezések, korlátozások 

A  megállapított érték az ingatlan forgalomképes, birtokba vehető, teljes  per-,  igény- és 
tehermentes állapotú tulajdonjogára vonatkozik, a helyszíni szemlén megismert állapotban. 

Az értékelő kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz semminemű személyes 
és anyagi érdekeltsége nem fűződik, az általa meghatározott érték semmilyen 
összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával. 

Az értékelést a készítendő szakvéleményben részletesen felsorolt, kapott szóbeli és írásbeli 
információk alapján készítettük el.  A  Megbízó az általa szolgáltatott és az értékelésnél 
felhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatolja. 

Így a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott iratok, egyéb dokumentumok 
tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 
érvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű 
korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk,  de  ezért 
felelősséget nem vállalunk. 

A  rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk, melyeket az értékelés során 
felhasználtunk, tudomásunk szerint helytállóak és pontosak, azonban teljes körű 
ellenőrzésüket nem volt módunkban elvégezni, ezért felelősségünk e vonatkozásban 
korlátozottnak tekintendő.  A  szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az 
ingatlan bemutatását szolgálják. 

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő az értékelést szemrevételezés és a Megbízó 
adatszolgáltatásai alapján készíti. Az esetlegesen fennálló,  de  szemrevételezéssel nem 
észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért az értékelő felelősséget nem vállal (pl.: 
épületszerkezeti, talajfelszín alatti, stb. problémák). 

Az ingatlanon értékelt felépítmények értéke magában foglalja az épület rendeltetésszerű 
használatához szükséges felszerelések, gépészeti berendezések értékét,  de  nem tartalmazza 
az adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy  mobil  eszközök értékét. 

Az értékelés időpontja  2019.  február hó, a közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok 
előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve 
érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgalmi értékre vonatkozó megállapításait, ezért 
az értékelés fordulónapját követő  6.  hónapon túl történő felhasználás esetén a megadott 
érték felülvizsgálata indokolt. 

Az általunk meghatározott érték a fentiekben vázolt feltételeken alapul, és a Megbízó által 
megjelölt célra történő felhasználásban érvényes. 
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MELLÉKLETEK 

Tulajdoni lap 
Térképmásolat 

Józsefváros városrészei 
Corvin negyed térképe 

Övezeti térkép 
Műholdas fotó 

Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (részlet) 
Fényképek 

Térkép 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (02.21.)  számú határozata 

az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet  7.  § és  41.  §  (1)  bekezdése, valamint a  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a 
lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkoHnányzati rendelet 
alapján az önkormányzati vagyon elidegenítésére, illetve hasznosítására irányuló 
versenyeztetés lebonyolításának, előkészítésének, lefolytatásának rendjéről, és a 
versenyeztetési eljárás dokumentálási rendjéről — a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel 
összhangban — az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja: 

A  Szabályzat célja, hogy megállapítsa a versenyeztetés eljárási szabályait, és ezzel biztosítsa 
az önkormányzati vagyon ellenőrizhető és szabályozott keretek közötti leghatékonyabb 
elidegenítését és egyéb hasznosítását, valamint a pályázók számára azonos és egyenlő 
feltételek garantálásával a verseny tisztaságának védelmét. 

I. FEJEZET 

A  versenyeztetési eljárás általános szabályai 

A  versenyeztetési eljárás során a vagyonügyleti megbízott — bonyolító - a 
forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése, illetve bérbeadása érdekében a tulajdonosi 
jogokat gyakorló nevében bonyolítja a versenyeztetési eljárást. 

A  tulajdonosi jogok gyakorlója: 

a) a  100  millió  Ft  egyedi forgalmi érték feletti vagyon esetén a Képviselő-testület, 

b) a  100  millió  Ft  egyedi forgalmi értéket meg nem haladó értékű vagyon esetében a 
Képviselő-testület Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága. 

2. Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait  ha 

a) a bérbeadás a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló önkormányzati 
rendelet, vagy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben 
szabályozott jogcímeken történik, 

b) az elidegenítés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 
önkormányzati rendelet és az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
alapján történik. 



c)  a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet kivételt tesz. 

3. A  versenyeztetési eljárás módjai: 

a) pályázati eljárás, amely lehet 

- nyilvános, vagy 

- zártkörű (meghívásos), 

b)  árverés, mely lehet 

- nyilvános, vagy 

- zártkörű. 

4. A  versenyeztetési eljárás főszabály szerint nyilvános. Nyilvános versenyeztetés helyett 
kizárólag akkor írható ki zártkörű versenyeztetés,  ha 

a) az eljárás tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint 
annak leghatékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok 
megoldása előre meghatározott ajánlatot tevők részvételét teszi szükségessé, vagy 

b) a vagyon értékesítésére, illetve hasznosítására kiírt nyilvános versenyeztetési eljárás 
két alkalommal eredménytelen volt. 

5. A  versenyeztetési eljárás módjáról a kiíró dönt.  A  döntésben rendelkezni kell arról, 
hogy a pályázatot, vagy az árverést megelőzi-e előminősítő eljárás, a pályázat egy-, 
vagy többfordulós, valamint arról, hogy a kiíró versenyeztetési eljárást elektronikus 
úton kívánja lefolytatni. 

6. E szabályzat alkalmazásában 

a) Kiíró (ajánlatkérő): a jelen rendeletben meghatározottak szerint a tulajdonosi 
jogok gyakorlója. 

b) Bonyolító:  A  versenyeztetési eljárás lefolytatója,  ha  a kiíró másképp nem dönt, 
akkor a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

c) Ajánlattevő (pályázó, licitáló): a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
meghatározott természetes személy vagy átlátható szervezet, aki a versenyeztetési 
eljárás során a pályázati kiírás alapján ajánlatot tesz vagy az árverési felhívás 
alapján licitál. 

d) Nyilvános pályázati eljárás: hirdetmény, sajtó útján vagy elektronikusan 
meghirdetett pályázati eljárás, amelyben az ajánlattevők köre előre meg nem 
határozható. 

e) Zártkörű (meghívásos) pályázati eljárás: a kiíró előre meghatározott számú 
ajánlattevőt — megfelelő határidő kitűzésével — közvetlenül hív fel ajánlattételre. 
Pályázatot kizárólag a kiíró által meghívottak nyújthatnak be. 

f) Egyfordulós pályázati eljárás: olyan nyílt vagy zártkörű pályázati eljárás, melynek 
során a kiíró a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő pályázatok közül választja ki 
a nyertes ajánlattevőt vagy azok hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítj a. 

Többfordulós pályázati eljárás: olyan nyilvános vagy zártkörű pályázati eljárás, 
amelyet a kiíró kettő vagy annál több fordulóban hirdet meg. Ebben az esetben a 
második, vagy azt követő fordulókban - a kiíró által előre meghatározott és közzétett 
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szempontok alapján - az első forduló eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők 
vehetnek részt. 

h)  Előminősítő eljárás: a kiíró az első forduló eredménye alapján meghatározza a 
második fordulóra részvételt nyert pályázók körét, akik a részletes pályázati 
kiírásban foglalt feltételek szerint vehetnek részt a pályázat további részében. 

i) Nyilvános árverés: hirdetmény, sajtó útján vagy elektronikusan meghirdetett 
versenyeztetési eljárás, melynek során a résztvevők licitálással tesznek ajánlatot az 
ingatlan vételárára. 

Zártkörű árverés: az ingatlan vételárára a közvetlenül írásban meghívott 
ajánlattevők licitálással tesznek ajánlatot. 

k)  Értékelő Bizottság: a pályázatban megadott paraméterek alapján a beérkezett 
ajánlatokat értékelő, rangsoroló,  3  tagból álló bizottság, mely szükség esetén 
hiánypótlás ír elő és javaslatot tesz az eredmény megállapítására. 

1)  Azonosítószám: az elektronikus versenyeztetési eljárás során használt jelölés, 
amely alapján a Bonyolító - az előzetes regisztrációt követően - azonosítani tudja az 
ajánlattevőt. Az azonosító nem utalhat az ajánlattevőre. Egy azonosító egy 
versenyeztetési eljárásban használható fel. 

m) Jelszó: az elektronikus versenyeztetési eljárás során a Bonyolító által biztosított, az 
azonosítóhoz kapcsolódó, a versenyeztetési felületre történő belépést lehetővé tevő 
szám/betűsor.  A  jelszó módosításának lehetőségét az azonosítóval rendelkező 
ajánlattevő részére biztosítani kell. 

II. FEJEZET 

A  pályázati eljárás 

1. A  pályázat típusai 

7. A  pályázat nyilvános vagy zártkörű lehet. 

8. A  pályázatot kettő vagy annál több fordulóban is meg lehet hirdetni. 

9. A  pályázat az előminősítési eljárást követően elektronikus úton is lefolytatható. Ebben 
az esetben a Bonyolító az előminősítési eljárásban megállapítja, hogy az ajánlattevők 
pályázata a pályázati felhívásban írt feltételeknek megfelelnek-e. Az érvényes pályázók 
részére kiadja az azonosítószámot és a jelszót, mely alapján a pályázó az elektronikus 
felületen a pályázati kiírásban foglaltak szerint megteheti az ajánlatát. 

2. A  pályázat kiírása, meghirdetése 

10. A  pályázati eljárást a kiíró döntése alapján lehet megindítani. 

11. A  nyilvános pályázati felhívást: 

a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 

b) a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben, 

j) 
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c) a Józsefváros című lapban, 

d) az Önkormányzat és a Bonyolító internetes honlapján, 

e) az Önkormányzat és a Bonyolító rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetési 
portáljain, 

f) az a) — e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szerint más helyen, illetve 
módon kell közzétenni. 

12. A  pályázati felhívásról szóló hirdetményeket legalább  15  napra ki kell függeszteni. 

13. A  zártkörű pályázatról a Bonyolító az érintett ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül 
írásban értesíti. 

3. A  pályázati felhívás 

14. A  pályázati felhívásban meg kell határozni: 

a) a Kiíró megnevezését, székhelyét, 

b) a Kiírónak az ingatlanvagyon hasznosítására vagy tulajdonjogának átruházására 
vonatkozó döntését, 

c) a Bonyolító nevét, székhelyét, 

d) a pályázati eljárás fajtáját, módját, 

e) a versenyeztetési eljárás célját (pl.: hasznosítás, tulajdonjog átruházás) és feltételeit, 

f) az ingatlan adatait különösen,  de  nem kizárólag: címét, helyrajzi számát, ingatlan-
nyilvántartás szerinti megnevezését, alapterületét, komfortfokozatát, lakás szobáinak 
számát, az ingatlant terhelő jogokat, igényeket, forgalmi értékét, 

g) az ingatlan megtekintésének időpontját, előzetes egyeztetés esetén annak módját, 

h) az ajánlati dokumentáció beszerzésének módját és feltételeit, 

i) a pályázati ajánlatok benyújtásának határidejét, módját és helyét, 

j) az ajánlati biztosíték jellegét, mértékét, befizetésének módját és határidejét, 

k) az ajánlatok elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazandó értékelési 
szempontokat, súlyszámokat, 

1)  az ajánlatok elbírálásra vonatkozó időtartamot, 

m) az ajánlati kötöttség időtartamát, 

n) az ajánlat tartalmi és formai követelményeit, 

o) az ajánlat módosításának feltételeit, 

p) a hiánypótlás lehetőségét, valamint azt, hogy a hiánypótlás nem eredményezheti az 
ajánlat módosítását, 

q) az ajánlat érvénytelenségének eseteit, 

r) a szerződés megkötésének feltételeit, 

s) az ajánlatok bontásának időpontját, helyét, 

t) az eredményhirdetés időpontját és módját, 
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u) tájékoztatást arról, hogy a Kiíró jogosult a felhívást az eljárás bármely szakaszában 
indokolás nélkül visszavonni, arról az érintetteket értesíteni, 

v) tájékoztatást arról, hogy a Kiíró a Ptk.  6:74.  §  (2)  bekezdése alapján a felhívásban 
foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a 
szerződés megkötését megtagadhatja. 

15. A  pályázat részletes dokumentációjának a pályázati felhívásban foglaltakon túl 
tartalmaznia kell: 

a) jelentkezési lapot, 

b) az ajánlattevő által csatolandó igazolásokat, 

c) a szükséges nyilatkozatokat, 

d) a vételár illetve bérleti díj fizetésének módját, a pénzügyi garanciákra vonatkozó 
előírásokat, az ajánlattevő által nyújtandó szerződés teljesítését biztosító más 
kötelezettség megjelölését. 

16. A  pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy 

a) az ajánlatok benyújtására személyesen, kézbesítő/futár útján vagy postai úton van 
lehetőség, 

b)  a Bonyolító az ajánlattételi határidő lejárta után csak abban az esetben vesz át 
ajánlatot,  ha  az ajánlattevő vagy meghatalmazottja az ajánlattételi határidő előtt az 
ajánlattételi felhívásban megjelölt helyen megjelent,  de  azt méltányolható, a 
Bonyolító érdekkörében felmerült okból nem tudta időben benyújtani (pl.: sorban 
állás), 

c)  az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja 
ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat nem 
módosítható, 

d)  a Bonyolító jogosult az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-
formai kérdésekben írásban felvilágosít kérni annak előre bocsátásával, hogy az 
ajánlattevő írásbeli válasza nem eredményezheti ajánlatának módosítását, 

e) az ajánlattételi kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik, 

f)  a Kiíró jogosult a pályázati eljárást, annak bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni, és erről nyilvános pályázat esetben hirdetményt kifüggeszteni, zárt 
pályázat esetében az ajánlattevőket írásban közvetlenül értesíteni, 

a pályázati eljárás visszavonása esetén a Kiíró köteles a pályázati dokumentáció 
ellenértéket visszafizetni amennyiben azt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta 
meg, és visszaadja, 

h) a Kiíró érvényes pályázatok benyújtása esetében is jogosult az eljárást 
eredménytelenné nyilvánítani, 

i) a Kiíró a befizetett ajánlati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás 
eredménytelenségének megállapítása esetén a közléstől számított  15  munkanapon 
belül fizeti vissza az ajánlattevők részére, 

Kiíró a pályázatok eredményének kihirdetését követő  15  napon belül fizeti vissza az 
ajánlati biztosítékot azon pályázok részére, akik a pályázaton nem nyertek, 

g) 

i) 
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k)  nem jár vissza a biztosíték,  ha  a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést 
biztosító egyéb kötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem,  ha  az ajánlattevő az 
ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése 
neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg, 

1)  a Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 

4. A  pályázók köre 

17. A  pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett székhellyel 
rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve az 
Európai Unió területén lakóhellyel rendelkező természetes személy, akinek szerzési 
képessége nem korlátozott, és aki megvásárolja a részletes pályázati kiírást. 

18. A  pályázatok elbírálása során csak a pályázati felhívásban meghatározott időben és 
módon benyújtott pályázatok vehetők figyelembe. 

19. Ha  a pályázó, vagy a vele kapcsolatba hozható más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, ki kell zárni az eljárásból. 

20. A  pályázati kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, 
továbbá az adatszolgáltatási, illetve a pályázót az eljárási rend alapján terhelő egyéb 
kötelezettség súlyos megszegése esetén a Bonyolító a pályázó pályázatát érvénytelenné 
nyilvánítja. 

5. A  pályázati biztosíték 

21. A  pályázaton való részvétel pályázati biztosíték (bánatpénz) adásához köthető, melyet a 
kiíró által a pályázati tájékoztatóban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró 
rendelkezésére bocsátani.  A  befizetés teljesítése a jóváírás napja. 

22. A  biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, eredménytelenné nyilvánítása, vagy az 
ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén — ennek közlését követő  15  napon 
belül -, illetőleg  ha  a szerződéskötés a Bonyolító érdekkörében felmerülő okból hiúsult 
meg, a pályázatok elbírálását követő  15  napon belül - az alábbi kivételektől eltekintve - 
vissza kell adni. 

23. Nem jár vissza a biztosíték,  ha  az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt 
ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő 
érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. 

24. A  nyertes pályázó által befizetett biztosíték elidegenítés esetén a foglaló, vagy 
vételárelőleg összegébe, hasznosítás esetén az óvadék összegébe számít be. 

6.  Az ajánlat, ajánlati kötöttség 

25. A  pályázó pályázatát zárt, jelzés nélküli borítékban, a pályázati felhívásban 
meghatározott példányszámban köteles az ajánlatok benyújtására nyitva álló 
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határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, a pályázati felhívásban 
meghatározott módon benyújtani. 

26. A  benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati felhívásban felsorolt adatokat, 
nyilatkozatokat, igazolásokat. 

27. Ha  a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes,  ha  az 
ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az ott 
megjelölt formában és módon a Bonyolító rendelkezésére bocsátotta. 

28. A  pályázó ajánlati kötöttsége -  ha  a pályázati kiírás másként nem rendelkezik - akkor 
kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. 

29. A  pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig,  de  legalább a 
benyújtási határidő lejártától számított  60  napig kötve van kivéve,  ha  a kiíró ezen 
időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal 
írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 

7.  Titkosság 

30. A  pályázó az értékesítésre vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata 
tartalmát. 

31. Ha  az ajánlattevő vagy a vele kapcsolatba hozható más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, a pályázó ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja. 

32. A  Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról 
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőnek nem  ad. 

33. A  Bonyolító az ajánlatokat kizárólag a pályázat elbírálására használhatja fel. 

8. A  pályázatok átvétele, bontása 

34. A  pályázat a pályázati kiírásban megjelölt helyen és időben, legkésőbb a pályázat 
beadásra nyitva álló határidő elteltéig adható be.  A  pályázat átvétele során az átvétel 
időpontját rá kell vezetni a pályázatot tartalmazó borítékra, egyúttal átvételi 
elismervénnyel kell igazolni az átvétel tényét. 

35. A  határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidőt követő  15  napon 
belül nyilvánosan történik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által 
meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. 

36. A  pályázatok nyilvános bontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell a pályázatot 
benyújtók nevét, székhelyét (lakóhelyét), azonban az ajánlatokkal kapcsolatos további 
részletek nem hozhatók nyilvánosságra. 

37. A  pályázatok felbontásáról a Bonyolító jegyzőkönyvet vesz fel.  A  jegyzőkönyvet — 
amennyiben a bontáson az ajánlattevők jelen vannak — az ajánlattevők közül felkért 
személyek hitelesítik. 

38. A  bontási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

a) a pályázók nevét, lakcímét/székhelyét, 



b) a bontás helyét és időpontját, 

c) a pályázat tárgyát, a beérkezett ajánlatok számát, a határidőben és azon túl 
beérkezett ajánlatok megnevezését, 

d) a pályázatok ismertetése során elhangzott észrevételeket, javaslatokat, kérdéseket és 
az arra adott válaszokat, 

e) egyéb az eljárás szempontjából lényeges tényeket és körülményeket. 

9. A  pályázatok értékelése 

39. A  pályázatokat a legalább  3  tagú Értékelő Bizottság a bontást követő  15  napon belül 
formai és tartalmi szempontból értékeli. 

40. A  pályázat bonyolításában, elbírálásában és az Értékelő Bizottságban nem vehet részt az 
a személy, aki pályázó, vagy annak 

a) közeli hozzátartozója [Ptk.8:1, §  (1)  bekezdés  1.  pont], 

b) munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony alapján felettese vagy 
alkalmazottja, 

c) más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja, 

d) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, amennyiben a pályázó jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

41. A  pályázat értékelésében részt vevő köteles haladéktalanul a kiírónak bejelenteni,  ha 
vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Összeférhetetlenségi vita esetén a kiíró 
dönt. 

42.  Az Értékelő Bizottság a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon 
túlmenően is jogosult megvizsgálni az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés 
teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti. 

43.  Az Értékelő Bizottság az ajánlatok elbírálása során írásban felvilágosítást kérhet az 
ajánlattevőtől az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében.  A  Bonyolító a felmerült 
kérdésről haladéktalanul írásban tájékoztatja az érvényes pályázatot benyújtó 
pályázókat. 

44.  Az Értékelő Bizottság a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési 
szempontok alapján állapítja meg a pályázat eredményét és rangsorolja a pályázati 
ajánlatokat.  A  pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek 
teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján az összességében 
legjobb ajánlatott tette. 

45. Az Értékelő Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia 
kell különösen 

a) a pályázat tárgyát, 

b) a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett pályázatok számát, 

c) a beérkezett pályázatok összefoglalását, 

d) a pályázatok értékelésének főbb szempontjait, 
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e) a pályázati kiírásban szereplő bírálati szempontok szerinti legkedvezőbb pályázat 
javaslatának indokait, 

0  a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első és a második 
helyre javasolt pályázó megjelölését. 

10. A  pályázat érvényessége, eredménytelenség 

46. Érvénytelen a pályázat,  ha 

a) a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be, 

b) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pályázó nem bocsátotta, vagy 
nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére, 

c) a pályázó az ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához vagy 
feltételhez kötötte, továbbá  ha  a megajánlott vételár, bérleti díj mértéke a minimum 
árat nem éri el, 

d) a pályázó nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával 
kapcsolatban, és nem vállalt ajánlati kötöttséget, 

e) a pályázat az előző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati 
kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak, 

0 olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson. 

47. Eredménytelen az eljárás,  ha 

a) a pályázati eljárás során nem nyújtottak be érvényes pályázatot, 

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt 
feltételeknek, 

c) a kiíró eredménytelennek nyilvánítja. 

48. Eredményes az eljárás,  ha  a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő legalább 
egy érvényes pályázat érkezett, kivéve a  47. c)  pontban foglalt esetet. 

11.  Döntés az ajánlatokról és a pályázatról 

49. A  pályázat eredményéről, a nyertes ajánlattevő személyéről, és ennek alapján a 
szerződés megkötéséről a Kiíró a bontástól számított  60  napon belül jogosult és köteles 
dönteni. 

A  határidőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozattal, egy alkalommal legfeljebb  30  nappal 
meghosszabbíthatja, amelyről az érintetteket hirdetményi úton tájékoztatni köteles. 

50.  Az ajánlatok közül az összességében legjobb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat 
mellett kell dönteni.  A  döntésben meg kell jelölni a nyertes ajánlattevőn kívül azokat az 
ajánlattevőket is, akikkel a Bonyolító szerződést köthet akkor,  ha  a pályázat nyertesével 
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a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést 
nem teljesíti és ezért a Bonyolító a szerződéstől eláll. 

12. A  pályázat eredményének közlése 

51. A  Bonyolító a pályázat eredményét a döntést követő  5  munkanapon belül hirdetményi 
úton közli a pályázókkal.  A  pályázók — kivéve a nyertes pályázót — ajánlati kötöttsége a 
döntés kifüggesztésének napján megszűnik. 

III. FEJEZET 

A  pályázatok különös szabályai 

1. A  nem lakás céljára szóló ingatlanok bérbeadása 

52. A  nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadására kiírt pályázatban a minimális 
bérleti díjat a Képviselő-testület nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjáról 
szóló határozata alapján kell megállapítani. 

2.  Lakások bérbeadása 

53. A  lakásbérleti jogviszony létesítésére vonatkozó pályázat kizárólag nyilvános eljárás 
keretében írható ki.  A  pályázati felhívást legalább  30  napra kell kifüggeszteni. 

54. Pályázó az a magánszemély lehet, aki a pályázatban meghatározott feltételeknek 
megfelel. 

55. Egy pályázó legfeljebb  3  lakás bérbevételére a sorrend megjelölésével nyújthat be 
pályázatot. 

56. A  pályázati dokumentációnak a  H.  fejezet  3.  részében előírtakon túl tartalmaznia kell 

a.) a lakás műszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást, 

b.) ha  a pályázati kiírás alapján a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotának helyreállítása a nyertes pályázó kötelezettsége, akkor a műszaki munkák 
becsült költségét, 

c.) a lakásra megállapított bérleti díjat, valamint az évenkénti emelkedés mértékét,  ha 
az emelés mértékét önkormányzati rendelet előírja, 

d.) a bérbeadás feltételeit, 

e.) figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy  ha  a pályázó valótlan adatot közöl, a 
pályázata érvénytelen, illetve  ha  a valótlan adat közléséről a Bonyolító a pályázat 
eredményének megállapítását követően szerez tudomást, vagy a nyertes pályázó az 
eredmény megállapítását követően közöl valótlan adatot, elveszti a bérleti szerződés 
megkötésére vonatkozó jogosultságát. 
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57. A  pályázatot a Kiíró által jóváhagyott nyomtatványon kell benyújtani, az ettől eltérő 
formátumban benyújtott pályázat érvénytelen. 

58. A  Bonyolító az azonos pontszámmal rendelkező pályázók közül a nyertest és a második 
helyre sorolt pályázót sorsolás útján választja ki.  A  sorsolás nyilvános, azt közjegyző 
jelenlétében, a pályázati eljárás Bonyolítója által összehívott, legalább háromtagú 
sorsolási bizottság folytatja le.  A  sorsolásról a közjegyző közjegyzői okiratba foglalt 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázatok bontásáról és értékeléséről készített 
jegyzőkönyvvel együtt kell megőrizni. 

59. A  pályázat eredményét legalább  10  munkanapra a Bonyolító  es  a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján ki kell függeszteni, és a Bonyolító valamint az Önkormányzat internetes 
portálján közzé kell tenni. 

60. A  pályázat eredményéről a nyertes pályázót ajánlott levélben értesíteni kell. 

3.  Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
elidegenítése 

61. A  minimális vételár,  ha  a Kiíró magasabb összegről nem dönt és a Szabályzat más 
rendelkezést nem tartalmaz 

a) az ingatlan értékbecslésében megállapított forgalmi érték  100  %-a, 

b) második alkalommal kiírt pályázat esetében az ingatlan értékbecslésében 
megállapított forgalmi érték  75  %-a,  ha  az első pályázat azért volt eredménytelen, 
mert a pályázati felhívásban meghatározott határidőben senki nem adott le 
pályázatot, vagy a benyújtott pályázat érvénytelen volt, 

c) harmadik alkalommal és ezt követően kiírt pályázatok esetében az ingatlan 
értékbecslésében megállapított forgalmi érték  50  %-a,  ha  a második vagy ezt követő 
pályázat azért volt eredménytelen, mert a pályázati felhívásban meghatározott 
határidőben senki nem adott le pályázatot, vagy a benyújtott pályázat érvénytelen 
volt, 

d) amennyiben az új pályázati eljárás kiírására azért kerül sor, mert az eljárás 
eredménytelen volt, vagy sem az első, sem a második helyre sorolt ajánlattevő nem 
kötötte meg az adásvételi szerződést, a minimális vételár az eredménytelen pályázati 
felhívásában megjelölt ár. 

62. A  Bonyolító a pályázat eredményéről a döntést követő  15  napon belül valamennyi 
pályázót értesít. 

4. A  vételár megfizetése, az adásvételi szerződés feltételei 

63. A  Kiíró döntése szerint, a vételár megfizetése történhet 

a) egy összegben, 

b) banki hitel felhasználásával, 

c) részletfizetéssel. 
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64. A  nyertes ajánlattevő köteles a pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételét 
követő  30  munkanapon belül adásvételi szerződést kötni és 

a) a vételár egy összegben történő megfizetése esetén — az ajánlati biztosíték 
összegével csökkentett — vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő  60 
napon belül eladónak megfizetni, 

b) a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az általa megajánlott vételár — 
ajánlati biztosíték összegével csökkentett - 50%-át megfizetni.  A  fennmaradó  50% 
kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a  Budapest  Fővárosi 
Önkormányzat, valamint a  Magyar  Allam elővásárlási jogának gyakorlására 
rendelkezésre álló határidő leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számított  45 
munkanap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére.  A  vételár megfizetésére 
vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajánlati biztosíték foglalónak 
minősül. 

c) részletfizetés esetén — az ajánlati biztosíték összegével csökkentett — vételár  50  %-át 
a szerződés megkötését követő  60  napon belül megfizetni.  A  fennmaradó 
vételárhátralékot vevő a kiíró döntése alapján legfeljebb  5  év alatt, a jegybanki 
alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal növelten, havonta egyenlő részletekben, 
minden hónap  15.  napjáig köteles megfizetni. Részletfizetés esetén az 
Önkormányzat a fennálló vételárhátralék és járulékai erejéig jelzálogjogot, ennek 
biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be első helyen az ingatlan 
tulajdoni lapjára. 

5.  Az ingatlan birtokátruházása 

65.  Eladó az ingatlant a vételár egyösszegű megfizetése esetén a vételár teljesítését követő, 
15  munkanapon belül adja birtokba. Amennyiben a  Budapest  Fővárosi 
Önkormányzatnak vagy a  Magyar  Államnak elővásárlási joga van, az elővásárlási jog 
gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét, illetve az elővásárlási jog 
gyakorlására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét követő  15  munkanapon 
belül - előre egyeztetett időpontban - adja birtokba. 

A  vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a birtokátruházás a vételár eladóhoz 
történő megérkezését követő  15  munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - 
történik. 

Eladó az ingatlant vételár részletekben történő megfizetése esetén, a vételár  50  %-ának 
megfelelő összegű vételárelőleg igazolt megfizetését követő  15  munkanapon belül adja 
birtokba. Részletfizetés esetén az ingatlanra az Önkormányzat jelzálogjogot, valamint 
elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. 

IV.  FEJEZET 

1. Az árverés 

66. A  kiíró döntése alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok árverés útján is 
értékesíthetők. 
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67.  Az árverést az árverés napja előtt legalább  30  nappal hirdetmény közzétételével kell 
kitűzni. 

68. A  hirdetményt a pályázati eljárásnál meghatározottak szerint kell közzétenni. 

69.  Az árverési felhívásban fel kell tüntetni 

a) a kiíró megnevezését, 

b) az árverés helyét és idejét, 

c) az árverésre kerülő vagyontárgyak megnevezését és kikiáltási árát, valamint a 
vagyontárgyakra vonatkozó jogokat, terheket, 

d) a vételár megfizetésének határidejét és módját, 

e) az ajánlati biztosíték összegét, befizetésének módját, határidejét, 

f) az árverésen történő licitálás feltételeit, 

g) árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét, 

h) a vagyontárgy megtekintésének idejét. 

70. A  minimális kikiáltási ár,  ha  a Kiíró magasabb összegről nem dönt 

a.) lakás esetében 

a.a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi 
érték  100  %-a, 

a.b.) második árverés esetében az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid 
forgalmi érték  75  %-a,  ha  az első árverés azért volt sikertelen, mert az árverés 
megkezdését megelőzően senki nem regisztrált, 

a.c.) harmadik árveréstől az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi 
érték  50  %-a,  ha  a második, vagy ezt követő árverés azért volt sikertelen, mert 
az árverés megkezdését megelőzően senki nem regisztrált, 

b.) helyiség esetében 

b.a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 
80  %-a, 

b.b.) második árverés esetében az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid 
forgalmi érték  65  %-a,  ha  az első árverés azért volt sikertelen, mert az árverés 
megkezdését megelőzően senki nem regisztrált, 

b.c.) harmadik árveréstől az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi 
érték  50  %-a,  ha  a második, vagy azt követő árverés azért volt sikertelen, mert 
az árverés megkezdését megelőzően senki nem regisztrált. 

c.) amennyiben az új árverés kiírására azért kerül sor, mert az eljárás eredménytelen volt, 
vagy sem az első, sem a második helyre sorolt ajánlattevő nem kötötte meg az 
adásvételi szerződést, a kikiáltási ár az utolsó eredménytelen árverés felhívásában 
megjelölt ár. 

•71.  Az árverésen való részvétel ajánlati biztosíték megfizetéséhez kötött, amelynek összege 
a Kiíró által rögzített érték,  de  nem lehet kevesebb az ingatlan kikiáltási árának  10  %-
ánál. 

72. Az árverésen történő regisztráció (jelentkezési lap leadása, ajánlati biztosíték befizetése, 
és a közjegyzői adatfelvételt követően) a kikiáltási árra tett ajánlatnak minősül. 
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73.  Amennyiben az első árverés azért nem vezetett eredményre, mert a  25  millió forint 
forgalmi érték alatti ingatlan esetében nem volt licitáló, úgy az ingatlan vételi 
kérelemre, az ingatlan elidegenítéséről szóló önkolinányzati rendeletben foglalt 
feltételekkel, a tulajdonosi joggyakorló döntése alapján elidegeníthető. 

74.  Az árverést —  ha  a Kiíró másként nem dönt — a Bonyolító vezeti. Az árverési 
jegyzőkönyv vezetésére lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség árverése esetén 
közjegyzőt kell felkérni, más esetben jogi képviselő jelenléte kötelező. 

75. Az árverés eredményét az árverés levezetője állapítja meg. 

76.  Az árverés levezetőjének ismertetnie kell 

a.) az árverés tárgyának adatait (cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, alapterület, 
funkció, komfortfokozat, egyéb, az elidegenítést nem akadályozó terhek, 
kötelezettségek, az átlagostól eltérő, az ingatlan állagára vonatkozó információk), 

b.) a hirdetés hitelességének körülményeit, 

c.) a kikiáltási árat, 

d.) a lebonyolítás szabályait, 

e.) az árverés eredményének megállapítására vonatkozó szabályokat. 

77. A  licitlépcső minimum mértéke a kikiáltási ár  2  %-a  10.000,-  Ft-ra felfelé kerekített összege 
Az árverés levezetője a licitlépcső mértékét a jelentkezők egybehangzó megállapodása 
alapján ettől magasabb mértékben is meghatározhatja. 

78. Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes ajánlathoz képest a legmagasabb összegű — 
az aktuális kikiáltási árat elérő vagy meghaladó — érvényes ajánlatot teszi. 

79. A  nyertes ajánlattevő esetében a befizetett bánatpénz a vételárba beszámításra kerül. 

80.  Ajánlat azonos licitárra (licitlépcsőre) nem tehető. Az azonos licitárra tett második 
ajánlatot a következő licitlépcsőre tett ajánlatnak kell minősíteni. 

81.  Amennyiben az árverésen többen is regisztráltak,  de  a kikiáltási árat meghaladó 
ajánlatot senki nem tesz, és így a kikiáltási árat többen is tartják, az azonos ajánlatot 
tevők a vagyontárgyat közösen, az általuk meghatározott tulajdoni hányad arányában 
jogosultak megvásárolni. 

82. A  nyertes ajánlattevő az árverést követő 

a.) 15  munkanapon belül köteles az általa megajánlott vételár és a letétbe helyezett 
bánatpénz közötti összeg különbözetét a Kiíró által megjelölt bankszámlára 
befizetni, valamint a szerződés megkötéséhez szükséges adatait az árverés 
Bonyolítójának megadni, és az árverésen vállalt feltételekkel adásvételi szerződést 
kötni, 

b.) 30  munkanapon belül köteles az általa megajánlott vételár és a letétbe helyezett 
bánatpénz közötti összeg különbözetét a Kiíró által megjelölt bankszámlára 
befizetni, valamint a szerződés megkötéséhez szükséges adatait az árverés 
Bonyolítójának megadni, és az árverésen vállalt feltételekkel adásvételi szerződést 
kötni, amennyiben a vételárat munkáltatói támogatásból, vagy lakás-takarékpénztári 
kifizetésből, vagy állami gondozásból kikerült személy részére nyújtott 
támogatásból kívánja megfizetni, és az erről szóló hiteles igazolást az árverés 
megkezdése előtt a Bonyolítónak átadja, 
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c.) 15  naptári napon belül köteles az általa megajánlott vételárat, a megajánlott vételár 
50%-ának megfelelő összegig a Kiíró által megjelölt bankszámlára befizetni, 
valamint a szerződés megkötéséhez szükséges adatait az árverés Kiírójának 
megadni, és az árverésen vállalt feltételekkel tulajdonjog fenntartással vagy 
függőben tartással adásvételi szerződést kötni, amennyiben a vételárat banki hitel 
felhasználásával kívánja kiegyenlíteni.  A  vevő által megajánlott teljes vételárat az 
árverés napjától számított  45  munkanapon belül kell kiegyenlíteni. 

d.) a vételár megfizetésére nyitva álló határidő, a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi 
CXCVI. törvény  14.  §  (2)  bekezdésében szabályozott elővásárlási jog fennállása 
esetén, az elővásárlási jog gyakorlására fennálló idő lejártának a nyertes 
ajánlattevővel történő közlésének napjával kezdődik. 

83. Vevő az általa megajánlott vételár  20  %-át foglaló címén fizeti meg az eladó részére. 
Bonyolító a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatot a teljes vételár 
beérkezését követő  5  napon belül köteles kiadni. Tulajdonjog fenntartással vagy 
függőben tartással kötött adásvételi szerződés esetén a vevőnek felróható körülmény az 
is,  ha  a banki hitelt a szerződésben meghatározott határidőben nem kapja meg. 

84. A  nyertes ajánlattevő elveszti szerződéskötési jogosultságát és az általa megfizetett 
bánatpénzt,  ha  a  84.)  pontban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

85. Nem jár vissza a nyertes ajánlattevőnek a bánatpénz,  ha 

a) a lakás-takarékpénztári kifizetés nem történik meg, 

b) a kért támogatást elutasították, 

c) a vevő a banki hitelt nem kapja meg, 

és a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg. 

86. Bonyolító a befizetett összegből a bánatpénz — foglaló — és felmerült költségei levonását 
követően fennmaradó összeget a szerződéskötési határidő utolsó napjától számított  15 
napon belül kamatmentesen fizeti vissza vevő részére. 

87. Amennyiben a nyertes ajánlattevő szerződéskötési jogosultságát elvesztette, Bonyolító a 
második legjobb ajánlattevőt -  15  munkanapos jogvesztő határidővel - írásban, az 
árverésen általa megajánlott vételáron szerződéskötésre hívja fel. Amennyiben a 
második ajánlattevő a felhívásban foglaltak alapján élni kíván az adásvételi 
szerződéskötés lehetőségével, a Kiíró az előző pontokban foglaltak értelemszerű 
alkalmazásával az adásvételi szerződést megköti. 

88. Új árverést kell kiírni abban az esetben,  ha 

a) a második legkedvezőbb ajánlatot tevő nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy 

b) az árverésen többen is regisztráltak,  de  a kikiáltási árat meghaladó ajánlatot senki 
nem tett, így a kikiáltási árat többen is tartják, és az azonos ajánlatot tevők a 
vagyontárgyat nem kívánják közösen megvásárolni. 

2.  Az ingatlan birtokátruházása 

89. Eladó az ingatlant a vételár egyösszegű megfizetése esetén a vételár teljesítését követő, 
15  munkanapon belül adja birtokba. Amennyiben a  Budapest  Fővárosi 
Önkormányzatnak vagy a  Magyar  Államnak elővásárlási joga van, az elővásárlási jog 
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gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét, illetve az elővásárlási jog 
gyakorlására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét követő  15  munkanapon 
belül - előre egyeztetett időpontban - adja birtokba. 

A  vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a birtokátruházás a vételár eladóhoz 
történő megérkezését követő  15  munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - 
történik. 

Eladó az ingatlant vételár részletekben történő megfizetése esetén, a vételár  50  %-ának 
megfelelő összegű vételárelőleg igazolt megfizetését követő  15  munkanapon belül adja 
birtokba. Részletfizetés esetén az ingatlanra az Önkormányzat jelzálogjogot, valamint 
elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. 

V. FEJEZET 

Bontási és újjáépítési vagy átalakítási kötelezettséggel eladandó ingatlanokra vonatkozó 
versenyeztetés sajátos szabályai 

90. Önkormányzati ingatlan (ingatlanrész) elidegenítése vagy önkormányzati ingatlannal 
kapcsolatos vagyoni értékű jog hasznosítása úgy is lehetséges, hogy a jogszabályi 
feltételek fennállása esetén az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlanra önállóan vagy a 
felhívásnak megfelelő ajánlatot benyújtók közül tárgyalás alapján a kiválasztott 
ajánlattevővel együtt társasházat alapít. 

91. A 92.  pontban foglaltakat különösen akkor indokolt alkalmazni,  ha  az Önkormányzat 
bontási és újjáépítési vagy átalakítási kötelezettséggel  ad  el épületrészeket, vagy tetőtér 
beépítésre vagy emeletráépítésre, illetve közös használatú épületrész társasházi külön 
tulajdonná való átalakítására (a továbbiakban együtt: építési munka) biztosít jogi 
lehetőséget. 

92. Az Önkormányzat vállalhatja, hogy hozzájárul a társasházi alapító okirat módosításához, 
ha  a nyertes ajánlattevő az építési szabályok betartásával saját költségére új társasházi 
külön tulajdont hoz létre, vagy a meglévő külön tulajdont bővíti, ideértve azt az esetet is, 
ha  a meglévő külön tulajdon elbontásával (átalakításával) annak helyébe új külön 
tulajdont hoz létre. 

93. Előzetesen meg kell állapítani, hogy mely külön tulajdonrészek lesznek az Önkomiányzat 
kizárólagos tulajdonában és azt, hogy a társasházi közös tulajdonú épületrészekből az 
Önkormányzat melyekre igényel kizárólagos használatot és hasznosítási jogot. 

94. Az építési munka elvégzésének céljával vagy feltételével hasznosított épületek esetén az 
Önkormányzat előírhatja, hogy a nyertes ajánlattevő a társasházi közös tulajdonú 
épületrészek felújítását is végezze el, ideértve indokolt esetben az egyes társasházi közös 
tulajdonú közművezetékek cseréjét is. 

95. Ha  az Önkormányzat építési munkára kíván jogi lehetőséget biztosítani az Önkormányzat 
tulajdonában is álló épületen, a versenyeztetésről való döntés előtt meg kell állapítani, 
hogy 

a) az Önkormányzat által értékesítendő ingatlan(rész) vagy beépítési lehetőség 
igényelhető ellenértékének legkisebb összegét, 
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b) az érintett épület(rész) állapota miatt szükség van-e arra, hogy az Önkormányzat 
kötelezze a nyertest az épület közös használatú épületrészeinek és/vagy egyes közös 
használatú közművezetékek cseréjének az elvégzésére, 

c) meghatározható-e az Önkormányzat rendelkezésére álló adatok alapján a 
munkálatok pontos műszaki tartalma és az önkormányzati társasházi közös tulajdoni 
hányada alapján számított várható költsége,  ha  a  b)  pontban foglalt kötelezettség 
előírásra kerül. 

96.  Az ajánlattevőtől igényelni kell 

a) az előírások figyelembe vételével készített részletes programot (leírást) a 
tekintetben, hogy a projektépület bontása és újjáépítése, átalakítása, a tetőtér 
beépítése, emeletráépítés, illetve közös használatú épületrész társasházi külön 
tulajdonná való átalakítás során milyen munkát kíván végezni (a megvalósítandó 
épület funkciója, az új épületrészek alapterülete, elhelyezkedése, kapcsolódása a 
megmaradó épületekhez), 

b) a projekt épületen az ajánlattevő által szükségesnek tartott azon felújítási, átalakítási 
munkálatok részletes műszaki tartalmának bemutatását és költségvetését, amelyek a 
közös használatú épületrészeket és közös közművezetékeket, berendezéseket érintik, 
annak a megválaszolásával, hogy ezen munkálatok mennyiben szükségesek az 
ajánlattevő által elvégezni kívánt építési munkálatokhoz, 

c) a  b.)  pont szerinti — az ajánlattevő által elvégezni kívánt, az újjáépítési, átalakítási, a 
tetőtér beépítési, emeletráépítési stb. építési munkálatokkal össze nem függő - 
felújítás (átalakítás) költségeihez az ajánlattevő által az Önkormányzattól igényelt 
hozzájárulás mértékét és a források átadásának igényelt ütemét, 

d) az ajánlattevő kivitelezési organizációra vonatkozó elgondolásait és részletes 
ütemtervét a kivitelezésre, a közös épületrészeket érintő munkálatok műszaki és 
pénzügyi ütemtervére kiterjedően, 

e) az Önkormányzat számára felajánlott pénzbeli ellenérték mértékére vonatkozó 
nyilatkozatot, 

f) az ajánlattevő által vállalt garanciák megjelölését a felajánlott pénzbeli ellenérték 
megfizetésére és az elvégezni kívánt munkálatokra, 

a társasház alapító okiratának valamint a szervezeti és működési szabályzatának 
ajánlattevő által javasolt szövegét az építési munkák elvégzése utáni időszakra, 
ideértve a társasház működési költségei meghatározásának az elveit is. 

97.  Az ingatlan tulajdonjogának eladására meghirdetett pályázat esetében a minimális vételár, 
ha  a Kiíró magasabb összegről nem dönt, első esetben az értékbecslésben meghatározott 
likvid forgalmi érték  100  %-a.  Ha  a versenyeztetési eljárás eredménytelen, a következő 
pályázati kiírásban, az előzőek szerinti forgalmi érték  75  %-át, a következő pályázatok 
során pedig a forgalmi érték  50  %-át kell minimális vételárként szerepeltetni.  Ha  a 
versenyeztetési eljárás eredménytelen volt, akkor a fentiektől eltérően a Kiíró magasabb 
összegről dönthet.. 

VI. FEJEZET 

A  versenyeztetési eljárások elektronikus lebonyolításának szabályai 

98.  Az elektronikus versenyeztetési eljárás lebonyolítására az előzőekben leírtakat kell alkal-
mazni az e fejezetben foglalt eltérésekkel. 

17 



99. A  lakásbérbeadásra irányuló versenyeztetési eljárás kivételével minden esetben lebonyo-
lítható a versenyeztetési eljárás elektronikus úton. 

100. A  Kiíró dönt arról, hogy a versenyeztetési eljárást hagyományos, vagy elektronikus 
úton kívánja lebonyolítani. 

101. A  versenyeztetési eljárás lebonyolítására olyan elektronikus felület használható, amely 
a) rendelkezik a rendszerbe történő külső behatolás elleni védelemmel, 
b) biztosítja, hogy a licitálás menetébe a Kiíró/Bonyolító se tudjon beavatkozni, 
c) a rendszer alkalmazása mellett biztosítható, hogy a versenyeztetési eljárásban 

csak olyan személy, szervezet vegyen részt, amelyik a részvételre vonatkozóan 
rendelkezik a Bonyolító által megtett regisztrációval, 

d) a rendszer alkalmazása mellett a versenyeztetési eljárás az előzőekben 
feltüntett versenyeztetési szabályok betartásával lebonyolítható, 

e) biztosítható a versenyeztetési eljárás nyilvánossága, 
0  a rendszerből a versenyeztetési eljárás lezárását követően nyomtatásban tételes 

jegyzőkönyv kinyerhető, amely tartalmazza a versenyeztetési eljárással érintett 
ingatlan azonosítóit (cím, helyrajzi szám, alapterület, funkció, komfortfokozat, 
stb.) a minimális bérleti díjat/vételárat, árverés esetén a licitlépcső mértékét, az 
ajánlattevő azonosítóját, a licitálás menetét, a licitlépcsőre ajánlatot tevő azo-
nosítóját, az időpecsétet. 

102. A  Pályázó — mint aukciós résztvevő az Interneten keresztül csatlakozhat az aukciós 
rendszerhez és az elektronikus versenyeztetési eljárás során folyamatosan adhat ajánlatot. 

103.  Az aukciós rendszerbe történő belépés a regisztráció során megadott felhasználónév és 
titkos jelszó segítségével tehető meg. 

104.  Az árverésen való részvétel feltétele a regisztráció, a jelentkezési lap, adatvédelmi 
nyilatkozat benyújtása és a bánatpénz megfizetése. 

105.  Az elektronikus versenyeztetési eljárás keretében kizárólag azok az árajánlatok (lici-
tek) érvényesek, amelyek kedvezőbbek az első helyen álló ajánlati árnál. 

106.  Az elektronikus versenyeztetési eljárás tervezett időtartama a Bonyolító döntése alap-
ján minimum  15  perc, azonban  ha  az utolsó  5  percben érvényes, a versenyeztetési eljárás 
szabályainak megfelelő árajánlat (licit) megtételére kerül sor; az elektronikus versenyezte-
tési eljárás további  5  perccel meghosszabbodik, mely időtartam alatt valamennyi Pályázó 
további árajánlat (licit) tételére jogosult. 

107.  Az elektronikus versenyeztetési eljárás lezárulásáról az informatikai rendszer tájékoz-
tatja a Pályázókat. 

108.  Az elektronikus versenyeztetési eljárásról felvett jegyzőkönyvet a Bonyolító hitelesíti, 
ügyvéd vagy közjegyző által történő ellenjegyzése nem szükséges. 

109. A  Kiíró nem felel azokért a hibákért, melyek a Pályázó technikai berendezéseinek 
alkalmatlansága, vagy az elektronikus versenyeztetési eljárás lebonyolítására szolgáló 
elektronikus felületen, vagy az elektronikus felületet működtető rendszerben rajta kívül 
álló okból történt 
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VII. FEJEZET 

Hatályba léptető rendelkezések 

Jelen szabályzatban foglaltakat  2019.  február  21.  napjától, ezen határozat elfogadását 
követően kell alkalmazni, amellyel egyidejűleg a Képviselő-testület a  112/2017. (05.11.) 
számú határozatát visszavonja. 
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