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Páilyázatifelhívás

A Budapest Főváros VIII.

kerĺ.ilet Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testiilet ...'120|6' (D(' 08.)
számí határozata a|apján nyilvános páIyázatot hirdet a Budapest VIII. keĺület, Víg u. 39. szám a|atti,
3 49 1'9 hĺsz. -ú, 5 5 5 m2 alapteľĹiletrĺ telekingatlan értékesítesére'

|'. A'páilyánati felhívás kii zzététe|e

A

pá|yázati felhívást a Kiíró.a.Versenyeztetési Szabá|yzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos-VIII. kerület Józsefoárosi Polgrĺrmesteri Hivatal hiľdetőtablájźn, a Bonyolító

üg1rfélfogadásra szo|gá|ó helyiségében, a Józsefuáros címíĺhetyi tapban, az tnkormányzat és a
Bonyolító honlapjiín, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számára elérhetó költségmehtes
hlłdetési feltileteken, egyéb rendelkezéste álló intem.etes hirdetési portálokon ,tęsziközzé,

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eIjarast annak bármely szakaszában indokolás nélkĺilvisszavonni,
és erről köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljáľás visszavonása esetén amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéľtékfejében kapta meg - a Kiíró kĺiteles az
ellenéľtéketvisszafizetni , A ptlyázati dokumęntáció ellenértékéta Kjírő ezen kíviil semmilyen más
esetben nem ťlzeti vissza.

2. Apáiyánati kĺíľásadatai

vm. kerĹilet Józsefvárosi
Onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Budapest Főváros

Apáiyánat kiíľója:

A

p árly

ánĺt B onyolítój

a :

Józsefuarosi Gazdĺálkodási Központ Zrt. (108f
Budapest, Baross u. 63-67 -)

Apá,|yánat jellege:

nyilvános, egyfordulós pá|y ázat

A pályázat célja:

tulajdoľ5'og átĺuházás (elidegenítés)

A

50.000,- Ft +

páůyőzati dokumentáció rendelkezésľe

ÁFA

bocsátása:

ÁFA

Az ingatlan minĺmd|i5 vételáľa:

102.12o.oo0,- Ft +

Az ajánlati bÍztosítékłisszege:

10.212.000,- Ft. AZ' ajánlati biĺosítékbefizetése
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapínal,

garanciaszerzódésse|' zÁ|ogfárggyal nem

helyettesíthető.

Az

aján|ati biztosítékbeÍizetésénekmĺídja, átutalás, a Józsefuiírosi Gazdálkodasi Kĺizpont
zrt. K&H Banknál v ezetett 1 04033 8 7-0002 8 8 59-

számlaszám:

00000006 számú szźľm7éĺjźra

ajánlatĺ bĺztosítékbeérkezésének 2016. oktőber

A'

A

páůy ázatok

26. (szerda) 24 őĺa. Az ajźnlati

biztosítéknak a

^z
hatáńdeje:

megielölt hatáľidőig

a

bankszámlźx a me g kell érkeznie.

leadásának határideje:

páilyárzatta| kapcsolatban. további

2016. október 27. (csiitörtök)

10.00 óra

Józsefuárosi GazdáIkodasi Központ Zrt.

1/

?ź-.

r

infoľmáció kérhető:

Elidegenítési Irodáj an
Tel.: 06-1-333-6781l|22 vagy If3 męllék, 06-1-

fr6-696r

lĺ pá|yázattal

érintett ingatlan megtekinthető:

2016, szeptembęr 14' (szerda) és f0I6. október
14. (péntek) köziitt előzetes időpont eryeztetés
alapjan. Idopont egyeďetése a- Józsefuĺáľosi

Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. onkormányzati
Hźnkeze|ő Iĺodáján lehetséges

(1

084 Budapest,

Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-I-210-4928, 06-7-

2104929)

!ĺ páůyázatok bontásának időpontja:

201 6. október 27. (csütortök)

A. pá|y ázatok bontás ának helye:

Józsefuarosi Gazdálkođasi K<izpont Zrt., 1083
Budapest, Losonci u. 2. I. em. tźtrgya|ő. Az

ajánlattevők

a

i0I5 óra

pá|yáaatok bontásán jelen

lehetnek.

A

páÄy ázat eľedményétmegállapító szervezet:

A
v

páĺ|yálzat elbíľálásának hatáľideje
:
árhatő eľeĺ|m ényhíľđetés

A' páĺ|y ázati eli áľás nyelve:

3.

A

és a

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefváľos
Önkormányzat Képviselő-testĺilete
2016. november 30.

magyar

páIyázattal éľintett ĺngatlan:

Címe:

Budapest VIII. keľĺilet'Víg u.39.

Helyľaizĺ száma:

34919

Jellege:

építésí
telek

Telek alapterülete:

555 m'

Ktizmű e|látottsíga:

ĺisszközmrĺves

TerheÍ:

per-, teher- és igénymentes

Az

ngatlanra vonatkozó részletes adatokat a pá|yázati kiírás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvélemény tarta|mazza. Az ingatlan ővęzetibesorolása: Ll -Vm-l.

KííÍófelhĺvja a figyelmet, hogy

-

a nemł.ęti vagyonĺól sző|ő 2011. CxcVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a Magyar Atlamot
minden elővásĺárlási jog' jogosultat mege(ózo elővásárlási jog illeti meg. Az elővásarlĺási jog
gyakorlléĺsátra a Maryaľ Allam részérefennłáIló hattndő az e|óvásźt|ási jog gaakor]ásrára felhívó
értesítéspost",áĺa adásanak napjátőI számĹtott 35 nap.

-

az egyes állami tulajdonban lévő varyontłárryak önkormányzatok tulajdonba adĺĺsáról szóIó l991'
évi XXXilI. tv. 39. $ (2) bekezdése alapjĺán a Budapest Fővarosi onkormányzatnak ętővásráľlasi
joga van.

az ingatlant a fent megielölt elővásárlási jog jogosultjrának elővásĺárlásľól lemondó
nyi|atkozatánakkézhezvéte|étő|,vagy a teljes vételrár beérkezésétőlszímított 40 napon belĺil adja vevő
biľtokába, attól fiiggően, hogy melyik töiténik meg késóbb. Amennyiben az eĺ.ővásár|ásra jogosultak
EIadó

ltĄ
':,, /
,.!

r/ L/
v'v

L

bármelyike élni kíván elővásárlĺísi j ogźtva|, űgy a, ađásvéteIiszerzĺődés az e|ővásźĺr|ásra jogosult és az
eladó közöttjon létre. Ez esetben abęfizętęttaján|ati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvéte|étő|
számított 15 napon belül visszautalja a pá|yázat nyęrtese részére. A befizetett összeg után eladó
kamatot és bármely jogcímen igényelt költséget nem fizet.

4. A'pá.Iyánat célja, taľtalma

Az

elidegenítésľekęrĺilő építésitelek a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefoárosi Önkormányzat
kizárólagos tulajdonat Łépez| elidegenítésérea nemzeti vagyoĺĺól szôl.ő f011. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012. (x]L 13') önkormányrati rendelet valamint a Képviselő-tęstület 136/f0I6. (rI.
02')számű hattrozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik'

Kiíró lehetővé teszi, hory

-

egyösszegben,

a vevő a vételáťat

vagy

banki hitel felhasaá|ásźxal egyenlítse ki.

A nyertes

pá|yánő köteles apáiyázat e|bírálásáľól szóló értesítéskézhezvételétkĺivető 15 munkanapon
belĺil adásvételi szeľződést kötni.

Vevő a vételár

-

egyösszegben történő megfizetése esetén * az ajánlati biztosíték összegével csökkentett _véte|źrat.
az adásvételi szerződés megkötéséig eladónak megfizet,

-

banki hitel felhasználása esetén, az adásvételi szerződés fiiggóben tartással kerĺil megkötésľe. A
foglaló összegével csokkentett vételár kiegyenlítéséľevevőnek 90 nap áll rendelkezéséľe.Az eladó
a tuiajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzźĄárulását a teles vételár beérkezésétkövető 5
munkanapon beliil adja ki vevő részére.

ingatlan birtokbaadásrínak időpontja: az elővásáľlási jog lemondasára vonatkoző nyi|atkozat
kézhenĺéte|étől,illetve a teljęs vételáľbeérkezésétkövető 40 munkanapon belül, attól fiiggően, hogy
melyik történik meg később.

Az
Az

adásvéte|í szerzőđésmegkötésével a vevőt terhelő köte|ezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásától szźmitott2 éven belĺi| jogerős építésiengedélý szerez,
b) a jogerős építésiengedéIy megszeľzésétől szrámított 2 éven beliil jogerős használatbavételi
engedélý s7trez,

c)

ajogerős építesi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esętén a kötbér összege
15.000.000,- FĘ a jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelĺneesetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszeruődés
megkötésével biztosítandók. A garanciaszeruődésben foglaltak 60 napnáI kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetók.Az előzőęken tul felmerülő késedelem esetén vevő által
f,ĺzetendő napi kötbér mértéke30.000'- Ft.

Az

adásvételi szeľződés megkötésével kapcsolatban felmertilő költségek:

-

I.67o,-Ftlszemély rÜB eljárási díj,
5.5o0,- Ft +

ÁFA eljáľásí đíj,

6.600,- Ft/ngat|an/ fijldhivatati eljárrási ilieték A

vételarat AFA teľhelí.

Kiíró felhÍvja a pä|yázők figyelmét, hogy

A Kiíró kiköti továbbá,hogy

a) a

nyeľtes ajánlattevő visszalépéseesetén jogosult

he|y ezettjéve l szerződé st kĺĺtni,

a

veľsenyeztetési eljĺírás soron következő

a

b)

jogosult aľra, hogy a versenyeztetésí eljarást eredménýelennek nyílvánítsa,

c)

szükség esetén az ajźn|attevotő| az ajánlat lényegét nem érintő tęchnikai-formai kéľdésekben
írrásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|atlevő ezzę| kapcsolatos
írásbeli váIasza semmilyen formában nem eredményezheŁi a vęrsenyeztetési eljárásban tętt
ajáĺJatábaĺ megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, ame|y az éľtékęIéssorán a beérkęzeťt
aj

d)

ránlatok sonendj ét módosítaná.

a P.tk. 6:74. $ (2) bekezdése a|apjźln, apáIyźaati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntartja ajogát arrą hogy ne kössön szerződést.

Azajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hory a Kiíró
aján|attételi hatáľidőt indoko|t esetben ery alkalommal meghosszabbíthatja, amit _ az indok
megjelĺilésével_ a Kiírás közlésével megegy9zo heýeken, az eredeti benyujtasi hatráridő |ejáĺta
.. elótt legalább 5 nappal köteles hiľdetményben megielentetni;

a) az
b)

jogosult az ajźtn|attételífelhívását az aján|aItételi határidő előtt visszavonni, de eľról a kíírás
kĺjzlésévelmegeryező módon az ajźn|attéteĺihataľidő |ejáľta ęlőtt kötęlęs hirdetméný
megjelentetni,

c) a

pá|yźuati biztosítékota kiírás visszavonása, az eljźlrás eredménýelenségénekmegállapítása
esetén, illetve _ az aján|atok elbíľálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők ľészére15
munkanapon belül visszafĺzeti,

d) az aján|ati biztosítékután kamatot nem fizet kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja,
e) a nyertes aján|attevo esetében a beťlzeteĹt biztosítékotaz aján|attevó á|tĄ| fizetendő vételáľba
beszttmitja,

Đ

5.

nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerzióđésmegkötése a nyeľtesnek
felróható vagy érdekkĺirébenfelmeriilt okbó| hilisul meg. A vevönek felróható ok az is, ha a
vételárat banki hitel felhasmálásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy aza fizetési határidő napjanak f4 őráignem érkezik meg eladó bankszám|źĄźra.

Áz ajánlat benyújtásának e|őfeltételei

Az

ajźn|at benýjtasĺínakelengedhetetlen feltétele az aján|ati biztosítékhatáridőig toľténő befizetése.

A Kiíró az

ajánlatl biztosítékot a pá7yźnati felhívás visszavonása, az eljźlrás eľedménýelenségének
az ajánlatok elbírálását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részéte
köteles 15 munkanapon beliil visszafizefiri.
megáL|apitása esetén, illetve _

Apá|yázaton való ľészvételtovábbi előfeltétele, hogy azajátn|attevő megismerje apźiyáuattárgáń" az
ajánlattétel fettételęit - vagyis apá|yázatidokumentációt _ és azt.magára nézve kötelezőnek tekintse.

A

nemzeti vagyonľól szőLő 2011. évi CXCVI. törvény l 1. $ (10) bekezdése alapjĺín apéiyźr.aton' csak
átlźjŕ,hatő szervezet vehet részt.

Azaján|atbenyujtísi határidő |eteltét követően ajĺínlatot a Kiíľó nem vesz át'
6. Apá|yázĺton tiirténő részvételfeltételei

Azajźn|attevőrésztvehetapá|yazatonamennyiben

a) az

aján|ati biaosíték összeget hatĺáľidőben megflzeti, és az beérkezik a

bankszttmlfua,

b)
7.

3 ,r
/

az ajánLatok leadásanak hatźndejéigaz

Az

aján|at tartalmi ktivetelményei

ajánlatź.l-

benyujtja.

Kiíró által megielölt

Az aján|attevőnek

a) az

kell a nevét/cégnevét,lakcímétiszéł:helyét,adószámátladőazonosító jelét,
cég esetében cégtregyzékszźlmát,képviselőjének nevét és elérhetőségét,barlkszám|a számát,
aján|atbaĺ közölnie

ęlektronikus levelęzési címét,ha ilyennel ľendelkezik.

b) az

ajźn|athoz csatolni

kell az ajánlati biaosítékbęfizetéséľőlszóló

visszavonhatatlan banki

átutalást vagy a bankszámla kivonatot'

nýlatkozĺia kell arról, hogy vźůLaljaa Ptiyázatí dokumentációban, illetve
leírt
szerződéskötési és eryéb fęltételeket,
mellékleteiben

c) az

aján7atban

d)

áz ajtn|atbaĺnýlatkomia kell anól, hogy rá vonatkozóan a f015 . évi CXLil. tĺirvéiry62.

e)

az ajtn|atban nyilatkoznia kell anól, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása nincs. E
nýlatkozat mellé kęll csatolnia a NAV igazo|ástlt arľól, hogy nem áll fęrnkoztarhozźsa.

Đ

az ajźnlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy Kiíróval szemben bérlęti dij l'artozása níncs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs'

$-ban foglalt kizárő körülmények nem állnak fenn.

$ és 63.

g) az

ajźnlatához csatolni kell a tarsaság 30 napĺttl nem régebbi hitelęs cégkivonatát és a t,łírsaság
képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti péIdányt.l. vagy hiteles másolatát.

h) az

aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem á|| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eijaľas nincs folyamatban'

Đ

az ajźlĺ.ĺatbannyilatkozníakell arľól, hogy a nemzetí vagyonľól szóló 201l. évi CxcVL tĺirvény3.

Az

aján|attevonek

$ (1) bekezdés l. pontja szerint át|átható szervęzetnek minősül.

aján|atźtt,. továbbá az aján|at mellékleteként
kel| ellátnia. Cégszer(i a|áirás során a cég
cégszerű
aláírrással
benýjtott valamennyi ny1|atkozatát
jogosult
vagy géppel íľt,előnyomott, vagy
a
tarsaság
kézze|,
szeméýszemélyek
képviseletéľe
alá a hiteles cégaláírási
iąalĄźt<
ĺjnállóaďegyütteseĺ
a|á
nevétlĺęvĺiket
nyomtatott cégneve
nyilatkozatuknak megfetelően.

a pźiyánati eljáľás során benyújtott

ajánlott, téľtivevényeslevélben, hatáľidő kitiízésévelfelszólíthatja az ajźn|attevőt az
ajánlatta| kapcsolatos formai vagy tartalĺni hiányosságok pótlásara, amennyiben a sztikséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, iĺletve nem teljes kdríĺencsatolta' Amennyiben az
aján|attevő a felhívás kézhenéte|étkövetően az abban megjelölt hatríridőre ahiźný nem' vary nem
teljes köľtĺen pótolją ilgy aján|ata a hiánypótlási hatáľidĺíelteltének napját követő naptól
érvénýelennek minősiil, és apáůyázattovábbi ľészébennem vehet részt.

A Bonyolító

A

Bonyolító a hiánypőt|ási felhívásbarr pontosan megjelo|t hiányokľóĺ, a hiánypótlási hatráľidőrol

egyidejűleg, közvetlenĺil, íľásban köteles tźĄékoztatni az <isszes ajánlattevőt.

A hianypótlás nem teq.edhet ki az ajźntat módosítasára.
Nincs helye hianypótlási felhívás kibocsátrásrának, és az ajánlattevő
amennýben

ajátn|ata érvénýelennek minősü|,

a) az

ajźn|ati biztosítékösszege apá|yázati kiíľás 2. pontjában meghatarozott hatĺáridőn belül nem
keľtil j óváírásra a Kiíró banksztmlájźn,

b)

nem

jelöl meg vételarat.

Amennyiben aján|attevő nem jelö|i meg a vételar megfizetésének módját' Kiíró úgy veszi,hogy ań az
adásvételi szerződés megkötéséig ery összegben fizeti meg.

8.

Lz

aján|at formai követelményei

5V

oř,

Az

ajźnlattevőnek ajánlatát ega eredeti és ery másolati példányban kęll elkészítęnie,felttinteFe az
adott példányon az ,,Eredeti ajánlat'' és ,,Másolati ajánlat" megjelĺilést, melyeket kiilon - kiilĺjn
sértetlen. \ezárt borítékbankell benyújtania. A példanyok közötti ęltérésesetén az eredetĺ példány
érvényes.

Az

lapoti', a második oldalon
',Jelentkezési
és megfizetési módjának
vétęlár
a
megajánlott
tekintettel
a kiti'ltött ,,Ajĺínlatiösszesítőť', különös
képező értelęmszerűen
mellékletét
az
ajźnIati
felhívás
elhelyezni
megjelölésére. Ezt követően kell
dokumentumot. Az
valameruryi
pontban
rész|ętęzętt
a
7.
kitöItött nyilatkozatokat, va|amint
pźiyázati eľedmény
(székhelyét),
a
ahová
lakcímét
nevét,
ajánlattevőnek közĺilnie kell a benyujtó
nevét illetve
lłedvezméĺyezettjének
a
és
bankszámla
köz|ését kéri' továbbá azt abankszám7aszámot
nem
kéri,
amennýben
(banatpénz)
visszautalását
biĺ;osíték
más azonos ítőjźĺt,ahova az ajtnŁatí
ajźn|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött

nyertese apá|yázatĺak

Az

ajánlat és az iissz,es melléklet minden oldalót -'- összefiĺzve, az q!!4!4@!p;!nat

dokumentálásával

Az

_

folyamato

s számo ruźssal kell

ellátní.

iatokat magyat nyelven, \ezárt, sértetlen borítékokban,személyesen (nem postai úton) kell

benyujtani. Aborítékľaklzźlrő|agapá|yázattźłrgyát kell ráírni, aza|ábbiak szerint:
,,Budapest WII. keľiilet, Víg u. 39. száłm alatti telek elĺdegenítése- páiy.ázat,'

A Bonyolító \ezźrat\an vaga

sérült borítékotnem veSZ át.

Kiíró minden, az ajźn|attételihatráridőn túl

benyťljtott ajánlatot éľvénýelenneknyilvánít.

Amennyiben az ajźn|aítevő a pályźuati eljrárás báľmelyik szakaszában meghata\mazott útjan jár e|, a
teljes bizonýtó eĘii magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányát is mellékelni kell az
ajźnlathoz. A potgáń perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonýtó
eĘiĺmagánokiratnak az a|źlbbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a)

akiźĺL|itőaz okiratot saját kezűIeg írta és a|áfita;

b)

két tanú az okiľaton a|źLirásźlva| igazollja, hogy a kiáIlító a nem áIta|a írt okiratot előtttik íĺtaa|Ą
vagy a|áirźsátelőtttik sajátkezű a|áírástnak ismerte el; az okiraton a tanfü lakóhelyét (címét) is feI
kelltÍintetni;

c)

akiáI|ítő a|áírásavag kézjegye az okiľaton közjegyzo által hitelesíwe van;

đ)agazÄátkođő szeľvezet á|ta|uz|eti köľébęn kiállított okiratot szabáIyszeraenaláírtálk;
e) ügyvéd (ogtanácsos) az äł|ta|akészítettokirat szabályszerii ellenjegyzésével bizonýtja,

hogy a

kiállító a nem általa íľtokiratot előtte írta a|Ę vag aÍáirásáú előtte saját keni a|áírásátnak ismerte
el, illetőleg a kiźt||ítőminősített e|ektronikus aLátírásáva| aláírt elęktronikus okiľat tarta|ma az

rigyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ

az elektľonikus okiraton kiállítoja minösített elektľonikus aláírásthelyezett el.

Ha az

aján|attevő gazdálkodó szervezet,

a

pá|yőľ;ati eljárás soľián nevében nyilatkozatot a

cégtregyzékben feltÍintetett képviseleti joggal rendelkező szemé|y, vagy e személy meghatalmazottja
tehet.

9.

Az ĺján|at módosítása

Az

ajánlattevó az ajźn|attételihaťáľidő |ejźrtźńgmódosíthatja vary visszavonhatja pá|ytuati aján|atát"
azajźn|attételi hataridő |ejźrtátkövetően azonban a benýjtott ajánĺatok nem módosíthatók.

Azajźln|atikötöttség azajźnlattételihatrĺľidő |ejártánaknapjával kezdődík.

1

0. Aj ánlati kiitiittség

Az

ajźn|attevő legalább 60 napig terjedő ajźln|ati kötöttséget köteles vállalni, arĺle|y az ajánlattételi
határidő lejáľtának napjával kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogĺ amennyiben a Kiírő az

ajánlatok eredményénekmegállapitástra vonatkozó hatĺíridőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajźn|ati
a páIyázat eredményének megźů|apitására vonatkozó határíđő
elha|asztásának napj ai számtna| megegyezóen.

kötottség meghosszabbítását

Az

ajánlati kötĺittség tartalĺnának meghatározására a Polgári Törvénykĺinyv ľendelkezései iľányadóak,
kÍilönös tekintettel a6:64. $-ra.

Az

aján|at olyan megáIlapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény aIapján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kinĺnik belĺĺle,hog az abban
foglaltak ügyletkotési akaratot tĺilľöznek, tehát a ĺyl|atkoző - ajźnlata elfogađása esetén _ azt magźra
nézve kötęlezőnek ismeri el.
azt jelenti, hogy ha a másik fél az adott időhataron belül az ajánlatot elfogadja, a
szerződés a torvény rendelkezése folytán létľejön. Az aján|at megtételéve| tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az ajźn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Az ajántati kötĺittség

Amennyiben az aján|aÍtevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonj a, a beťĺzetett
aj

áĺilati biztosítékot elveszti.

A KiíÍó az

ajánlati biztosítékota pá|yázati fęlhívás visszavonása, az e|jźłľáseredménýelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az aján|atok eĺbírását követően - a nęm nyeľtes aján|attevők részére

köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíľó az ajźtnlati biztosítékután kamatot nem fizet,
kivéve, ha a visszafizetési haĺĺridőt elmulasaja.
11. A' pá|y ánatok bontás a

ApáIyázati ajánlatokat tartalmaz-o záĺtborítékokfelbontását a Bonyolító végzi apźÄyazati felhívásban
megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásrín, a Bonyolító képviselőjén kívĺilaz aján|attevőt illeWe
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazo|vttny,
me ghatalmazás) igazofu ri kell.

Az

ajźln|attevők a bontás időpontjáľól kĺilön értesítéstnem kapnak.
lévők jelenlétük igazolásáľajelenléti ívet íľnak alá.

Az

ajátn7atok felbontásakor

Az

ajánlatok felbonĺásán jelen

a Bonyolító ismerteti az ajántattevők nevét, lakóhelyét (széV'he|yét), az

általuk felkínalt vételaĺajźn7atot, a vételár megfizetésének móđját.
Azajźn|attevő a fęnti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A

Bonyolító az ajźn|atok felbontásáró|, az ajźn|atok ismertetett tarta|mźró| jegĺzőkönyvet készít,
amelyet az ajén|attevóknek ęrľe vonatkozó igény esetén átad, illetve megkiild. A jegyzők<inyvet a
Bonyolító képviselője és a jeryzőkönywezetó íqa a|ä, és a bontláson megjelent ajánlattevők közüI
kijelöltek, pedig aláíľásukkal hitelesítik.
12. A' pá|yánat érvénytelenségeÍnekeseteĺ

A Bonyolító az

aján7atok bírálatakor megźi|apítja, hogy mely ajánlatok éruénýelenek, és ez aIapjźn
az aján7atok érvénýelenségénekmegá||apításźlra. A Kiíró ervénýelennek

tesz javaslatot a Kiírónak

nýlvánítj a az

a)

aján7atot, ha

azt a kiírásban meghatározott, illetve szabá|yszeríien meghosszabbított ajánlattételi haüáľidő után

nýjtották be.

b) azt olyan

ajánlattevő nyújtotta be,

aki az

Önkormányzatta| szembeni, koľábbi fizętési

kötelezettségét (helý adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c)

az ajźn|attevő a biaosítékotnem, vagy nem az e|őírtak'nak megfelelően bocsátotta ľendelkezésre.

d)

a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta'
ideéľwe, ha az ajźln|attevő nem csatolta arról szóló ný|atkozatźlt" hogy ning5 könartozása (ađó-,

vám-, társadalombiztosításí járulék és egyéb, az áIlanháztartás más alľendszeľęivelszembęn
fęnnálló

fi

zetési kotelezettsége),

e)

az ajáĺ7at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
kiírásban fogl a|taknak megfelelő aján|atot"

Đ
c)

az aján|attevő valótlan adatot közölt.

h)

az aján|atteuő

a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes ktĺrĺĺentett eleget.

olyan ajánlat érkezett,amely a meghatźtozott fizetési feltételektől eltérő ajanlatot taĺĺa|maz.

Az
p

eljźrás további szakaŚzában nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
áIy ázati aj ánlatot tett.

13..

A

p áÄy ánatĺ aj ánlato

k elbĺľálás a, az e|bír í|ás szempo

ntj

ai

pá|yázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni' A pá|yázat eredményének
megállapítrísára vonatkozó határíđőery alkalommal meghosszabbítható. Az ,új hataridőről, illetve
annak fiiggvényében az ajźn|ati kotöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles
ajánlott levetben t^ájékoztatni az összes páIyázőt'

A

A

Bonyolító a pá|yázatí felhívásban meghatźrozott értékelésiszempontok a|apján bírďja
rangsorolja az érvényespá|yźnati aján|atokat, szĺikségszerint szakértők bevonásával.

el

és

Az e|bíľálás fő szempontja:

.

Lz ajánlott vételár összege.

apá|yźnati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés te|jesítésére,és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségétis ellenőrizheti'

A Kiíró

A Kiíró sziikség esetén az

ajánlattevĺĺtó| az aján|at lényegétnem érintó technikaĹformai kérdésekben"
írásban felvilágosítast kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajźln|attevő pá|yáző ezzel kapcsolatos
írásbeli váLasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatábarĺ megfogalmazott feltételęk
olyan megváltozását, ameIy a ptiyázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítlís kéréséľól,és annak taľtalmáról haladéktalanul ínásban éĺesítia többi ajánlattevőt.

A' páilyőnat nyeľtese zz, aki a pá|ytzati felhívásban ĺögzitett feltételek teljesítése mellett a véte|źlt
ĺisszegérea legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételána több ajániat is
érkezlk a pźlyźuatBonyolítója az azoĺos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb véte|árat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségĺik, van a véte|ána licit foľmájában újabb ajźn|atot, ajánlatokat
tenni. Az induló vételáľ a beérkezett legmagasabb vételár ajánlat a licitlépcső 10.000,- Ft, azaztízezęr
forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az ajźln|attevő, aki a legmagasabb összeget
ajźnLja.

versenýlĺľgyalásról jegymkonyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jeryzőkönywezető,aBonyolítójogi képviselőjeésazajránlattevők jelen lévó képviselői ímaka|á.

A

A Bonyolító az

jeryzőkönyvet
aján|atok éľtékeĺésérőI

(a továbbiakban: értékelésijegyzokönyv)

készít,

amely tartalmazza

a) apźiyázati eljarás rövid ísmertetését,abeérkezett ajániatok szźmát,
b) abeérkezętt ajánlatok rövid értékelését'
c) a legiobb ajźnlatravonatkozójavaslat indokait)
d) az ellenérték(vételár) meghatározźłsźnakszempontjait (ideértve a
kötelezettségvállďásokat),

e)

t
T

!,
.-,| II
ł!I,t

V'V

a kiköti'tt biztosítékokmegfelelőségének szempontjait,

véte|źratbefolyásoió

Đ

adöntésekindokát,

g) a pá|yázati

eljráľás eľedményénekosszefoglaló émékelését,az ęlső két helyľe javasolt pźiyźnő
megjelölését, ha erre ĺnód van,

h)

a bírálatban közremtĺkcjdők

által fontosnak tartott kĺirĺilményeket,tényeket.

14. osszeférhetetlenség

ApáIyźuati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha apá|yázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szeľvezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is aján|attevő, vaga

a)
b)
c)
d)

annak kőze|ihozzátartozőja(Ptk. 8:1. $

15.

A pályázati e|iárís éľvénytelenségénekés eľedménytelenségénekeseteĺ

(i)

armak munkaviszony alapján felettese, vagy

1.

pont)'

alkalmazottja,

annak más szerzódéses jogviszony keretében foglalkoztatój 4
ha bármely oknál fogva nem vaľható el tőle

í

:.

vag foglalkoztatottją

azuw elfogulatlan

megítelése.

Érvénytelena páLyálzati eljárás, ha

a) apá|yázat elbírálásakor az összeferhetetlenségi szabályokat megséľtették,
b) valamelyik ajánlattevő az e|járás tisztaságáĺt vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan séľtő
cselekméný követ el.

A kiíľó eľedménýelennek nyilváníthatja az eIjátást,ha

a)
b)
c)
d)

nemérkezęttajál|at,
k'lzźtrő|ag érvénýelenajánlatok érkeztek,

az egyik ajánlattevő sem tett apáiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźĺn|atot
a

döntött.
kiíró az e|járás érvénýelenítéséľől

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dönt

a további vagyonügyleti eljarásról.

16. Eľedményhiľdetés,szeľződéskiités

A

pźiyazat eľedményéről a Kiíró legkésőbb 2016. november 30. napjáĺg dönt, amelyről Bonyolító
napon belĹil valamennyi ajánlattevőt ínásban éľtesíti.

15

Kiíró a

pźiyázat nyertesével a jelen dokumentácíó 4. pontjában megbatározottak szerint adásvételi
szerződést köt.

A

nyeľtes pá|yźző visszalépése esetén az eladő jogosult a páIytnati e|járts soron kĺjvetkező
he\yezeĄével adásvételi szerződést kcitni, amennyiben a pá|yźaat eľedményének megállapítiísakor a

másodiklegjobbajźln|atmeghatźlrozásrakerĹilt.

A nyertes

aján|aItevő esetében abeťlzetett biztosíték az ajtn|attevo áL|ta| fizetendő Vételáľ összegébe
beszámításrakerül, azonban haa szerzódésmegkötése azajźn|attevőnekfelľóható,vagy éľdekkörében
felmerÍilt mĺĺsokból hirisul meg ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett bizosítéka Kiíľót

illetí meg.

|7.F;wéb ľendelkezések

Az

iĺgat|an megtekinthető a Kiírrás 2. pontjában megjelĺĺItidőpontban, de a megtekintés előtt két

nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt. onkormźnyzatiHźtzkeze|ő lrodájának munkatársával

o

a,7ĺ

te|efonos egyeztetés szĺikségesa kovetkezó telefonszámokon: 06

f104766.

| 2|049f8,21'04929, zI0-4930,

Az

ajźn|attevo az ajtn\atok felbontásáig köteles titokban tartani az ajźn|atáĺak tarta|mát, továbbá a
a részletes dokumentációban vagy bárrnely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
inforĺnációt, ađatotköteles bizalmasan kezelni, aĺróltájékońatast harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális aján|at ęsetén a résztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźln\attevó vagy az érdekköľében álló más személy a páIyźzat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajźlĺIatátérvénýelenneknyilvánítja.

Kiíró által

A

Bonyo1ító az ajtnlatok taÍtallmát a pźiyázat lezátásáig titkosan keze7i, tartalmukról felvilágosítást
sem kívĹilállóknak, sem apá|yźnaton részfvevöknek nem adhat. ,
'

A Kiíró az
aj

ajánLatokat kłzźlrő|ag elbírálásra használhatja
ánlattevővel ktilon meg kell anói átlépodnia'

. A Kiíró a

fel, más célťlfelhasaálás esętén az

pá|yázaÍi eljáľás során készített jegyzőkönyveket,

dokumentumokat köteles 5 évig
személyek

megóńzn| továbbá ilyen jellegii ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv'

renđelkęzésérebocsátani.

A

.Budapest

jeĺen dokumenüĺcióban nem

Főváros VIII. kerüIet
szabá|yozott kérdésekbena
Józsefuáľosi Onkormányzat Képviselő-testii1etének 1'36/f0|6' (VI. 02.) számúhaÍározata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az lĺźnyadőak.

Budapest,2016.

Józsefuaro si onkormányzat
nevében e|jźlrő J őzsefvárosi Gazdálko ďási Kozpont Zrt.
..... sk.

Mellékletek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

számímelléklet:Jelentkezésilap

szamú melléklet: Aján|ati ĺisszesítő
számú melléklet: Nyilatkozat végelszámolásľól' csődeljźlrźsrő|, felszámolásról
páiyázati feltételek elfogadásáró|, szerzőđéskötésről,
szamú melléklet: Nyilatkozat

a

ingat|anszerzésiképességrő|,aján|atíköttĺttségről
szźmímelléklet:Nýlatkozat adó és adók móđjrára behajtható koztartozásről; Kiíróval
szemben fennálló tartozásrő|

szźlműmelléklet: Nýlatkozatpénz1lgyĺalkalnasságĺól

számľű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítéshelyéről és a bankszĺmlaszĺmról
szímri melléklet: Nyilatkozat ár]#ůiató szervezetrő|
szźlműmelléklet:Nyi|atkozat apá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának

megismeréséről

10. számú melléklęt: Ađásvéte|iszeľződés tprvezet fiiggőben tartással
11. számú melléklet: Adásvételi szeĺződésteÍvezet fiiggőben taĺtással (banki hiteles)
12. számtłmelléklęt: Összefog|aló a benyújtandó ajánlat formai és taľtalmi követelményeirőI,
tĺjékoztatásazźltlátbatószeĺłezętfogalmíról

13. szźmímelléklet:Ertékbecslés

3
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7
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1. számú melléklęt

Budapest VIII. kerület Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése
Jelentkezési lap

Társaság neve, cégfo rrpája..

Széküelve:
Postacíme:
Telefonszáma:

Fax szttma:
E-mail címe:
Statisztikai szĺámj el

:

Cégnýlvánt artźsíszáma:
Adószáma:
Szźtm|av ezető bankj ĺínakneve

:

Bankszámlaszäma:
Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott neve':
Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

Budapest,

pźiyáać: a|áírźsa/ cégszeru alőúĺźs

,

Meghata|mazott esetén

li/

,?

2. száműme||é|et
Budapest VIII. kerületYígu. 39. szám alatti telek elidegenítése

AJÁNLATI osszrsÍľŐ

Alulírott.

Í'

........(név/tiĺrsaság

neve) a Budapest..VIII. keľiilet, Víg u. 39. szám alatti telek elídegenítésérękiírt pá|yázatra
ajánlatomat az a|élbbjakban 'foglalom összę:
:

Megajanlott

vételar:

...

.

'

..Ft

A vételar megfizetésének módja:

Budapest,

ptily źaő a|źirźsalcégszeru a|źńr ás

%
/

12

3. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet,Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

I\IYILATKOZ'AT

végelszámolásľĺól,csődeljáľásľól, felszámolásľól

AlulÍrott
(társaság neve) kęviseletében kijelentem, hogy a tr{rsaság

o
o
.

végę|szĺímolásalatt
ellen csődeljárás
ellen felszámolási eljáľás

folyamatban

folyamatban

*álVnem álI
*van/ninbs

*vaďnincs.

Budapest,

pälyáző a|źft ása/ cégszeru a|áírźs

A

*-gal megjelölt tészné|amegfelelő szöveg aLáhtzandô.

13 ./
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4. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

I\IYILATKOZAT

a pá!1yázati fettételek elfogadásáľól, szerzőđéskiitésľől,ingatlanszerzési képességľől'
aj ánlati kötłittségľőI

A1ulírott

...

(név/tźrsaság neve) kijelentem, hogy

a páIyázat tźlĺgyátľészletesenmegismertem'

aján|attéte|fe1tételeit,apäůyźnatikiírástmagamranénĺekötelezőnekelfogadom.

Kij elentem, hogy Magyaro rczőgon ingat|anszeruésľe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pźiyázatifęlhívásban foglalt 60 napos ajźnlatikot<lttséget vállalom.

Budapest,

p

á|yáző a|áirásď cégszerti a|áírźs

az

5. számú melléklet

Budapest VIII. kerüIet Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT

kĺíľĺóvalszemben fcnnĺńIló taľtozĺísról

Alulírott

mint a
ti sztsé gví s előj e kij

-

elentem, hogy az

aj fu

iattevőnek,

Kiíróvď szemben tartozása (hely.r adó, bérleti díj stb) * van/nincs;
Kiíróval szembęn szerződésben váIlalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs.

amelyeket az alźtbbi okiratokJ<al igazolok:
I

2.

Buđapest,

pá|y áuő

A

alálĺásď cégszer(i aIéúrás

*-gal jelölt ľésznéla megfelelő szöveg a|éúlúzĺľ;rdó.

15
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6' számú melléklet
Budapest \TII. keriilet Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT

pénziigý alkalmasságľól

Alulírott ....;....
mint

...ł.'...

a.............. .'.....:

tísztségviselője, kijelentem,

hogy

a

......':..

(táľsaság neve) vęzeto

pćůyć.zat ttrgyćú, képezó íngatlan véteiaranak

megfizetéséreképes vagyok, a szĹikséges anyagi eszk<jzök ľendelkezésemľeĺíllnak.

A

szćwńavezető banknál

az elmrilt 1 évben soľban állás nem volt, amelyekęt az ďábbi

okiľatolĺkaligazolok:
1.

Budapest,

pćiy aző a|áúrésa/ cé gszeru aLźńtás

,ľ,/

I6

7. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet Víg u. 39. szám alatíi telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT

a kézbesítéshelyéről és bankszámlaszámľól

..

Alulírott

/név/ mlnt a ......
(társaság neve) vezető tisztségviselóje kéľem,hogy a Pźlyé'zatĺalkapcsolatos mindernemrĺ
nýlatkozatot, felhívást, éľtesítést,vagy rnás informácíót, valamint a Pźiyźuattalkapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést,idézéstés bírósági hatźlrozatot, stb. az alábbi gímre
kérem postázĺri:

Cím:.
megjelölt címzętt a fenti címen az katot nem veszi át,
ennek következĺnényeit a gazdasági társaságvá|La\ja. Tudomiásul veszem' hogy amennýben a
címzett a fenti címen az értesítéstnem veszi át, az értesítésa postáľa adást k<ivető 5.
munkanapon kézbesítettnek minőstil.

Amennýben az

źiltalram a fentiekben

A

páIyazati felhívás visszavonasa esetén a Kiíró a đokumentáció megvásár|ásźra foľdított
összeget kéľemaz a|ábbi bankszámlasztĺmta visszautalni:

Bankszíml av ezeto pénzintezet: . . . . . . . . .
Bankszámlasz,źlm:

Bankszámlával rendelkezni jogosult: ... ...
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y

aző alétlĺásď cégszeru alźúrás

fj
ri
i1

.l
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8. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet,Víg u. 39. szám alattĺ telek elidegenítése

I\IYILATKOZAT

Aluiírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 3.
(1) bekbzđés1. pontja szerinti

$

a.) átlá,thatő szerv ezetnek minő sĹil.

b') nem minőstil źlt|álthatő szervezetnęk.
(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

A jelen

nyilatkozatomat

a

szervezęt vęzeto tisztségviselőjeként btintetőjogi felelősségem

teljes tudatában teszem.

Budapest,

páLy

,ľi/

ázó aláiĺása/ cé gszęrv

a|źtírts

t8

9. számú melléklet

Budapest VIII. keľiitet Víg u. 39. szám alattĺ telek elidegenítése

;

flYILATKOZAT

a pá.Jyázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának meĘismeréséľől

i

i

:'
.

:

'

Alulírott a páIyázaton meghiľdetett Budapest

V[I. kerĺile! Víg u. '39. szám

alatti telket

tź$ékoztatźstmęismertem.

Budapest

pě;Jy áni:

ďáír ásal cé gszerll a|áirźs

'

ÁDÁĺVETELI yZERZóDÉy

10. számú melléklet

fiiggőben taľtással

amely létrej ött egyr ésnőI

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adószáma: 157357|5-242, KSH-száma: Í57357L5.84II-3zI-0l, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáľó Józsęfuárosi Gazdálkodasi Közpofi Zrt. (szélüely: 7082
Buđapest,Baross a. 63-67., adószáma: f5292499-242, cégsegyzék szźlma: 01-10-048457; KSH
száma: 25292499-6832-|74.0I, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: etadó)

másrészről
..... (székhelye: ..,......;.cégjegyzśkszáma ..'.'; adőszÄma: ......'......; statisztikai
képviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)
az a|ll|íroĺtnapon és helyen, az a|ábbi feltételelĺkel:

között

t.
Előzmények
1.1. Budapest Főváros VIII. kertilęt Józsefvarosi onkormányzat Képviselő-testĺilete ...ĺ20t6. (|X.
08.) számú haÍźlĺozataa|apjźn egýordulós, nyiivános páIyázatot írt ki Budapest VilI. kertilet
349|9 hrsz.-ú, az ingatlan nyilvántarŁasban Budapest VItr. kerĺilet, Víg u. 39. szítm alatti telęk
az lngat|anbeépítési kötelezettségével.
értékesítésére

I.2.

A

pá|yázat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtestĺilet ..t20t6. (....) számú határozata szerint vevő lett. Yevo páůytuatában az ingatlan célľa
v á|Ia|ta.
történő b eépítését
2.

A szeľződés tírgyátképző ingatlan adatai
Címe:

Helyľajzi számĺ:

Budapest VItr. kertilet, Yig u. 39.

Jellege:

34919
telek
JJ) In'

Közmű ellátottsága:
Teľhei:

<jsszközműves
per-, teher- és igénymentes

Telek alapteľĺilete:

3.

Jognyĺlatkozat
3.1.

,1ł/

A

nemzeti vagyonról szoló f0|1. évi CXCVI. törvény i4. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á|Iamlak, yą|amint az 1997. évi xX)ilI. tv. 39. $
(2) bokezdése alapján a Budapest Fővráľosi onkoľmányzatnak elövásárlrási joga van.
Jogosult elővĺásárlási jogáva|, postai kĺildeményesetén a kiildemény postai feladásának ígazo|t
napjátőI szźmitott 35 napon belÍil élhet. Amennyiben az e|ővźsźtr|átsjogosultja él jogával, jelen
szerződés közte és eladó között jön létľe.Ez esetben a ....... á|ta|beť|zetett........'- Ft, azaz
foľint <isszeget e|aďő az elővásárlĺási jogra vonatkoző nyi|atkozatok kézhemételétől
szźmű szám|áła visszautalja. A
sziámított 15 munkanapon belül az . .. . ' . .. .. źůta|vezetett
kamatot,
vagy bármely jogcímen
tudomásul veszi, hogy abeťlzetett összeg után eladó
elszámolandó kĺiltséget, kĺártérítéstĺem ťlzęt.
20

az íngatlan harmadik személy részéretörténő
értékesítéséhezabeépitésíkötelezettség teljesítéséigeladóbozzájáru|ása szükséges. Eladó abban
az esetben adjabozzájárulást a továbbértékesítéshez,ameruryiben a harmadik fé1' vál|a|ja a jelen
adásvételi szerződésben fog|alt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájáru|ását kérni, eladó vevőn koveteli ajelen szerzőđésbenvźi|a|t kÓtelezettségekteljesítését,
illęfvę eladó érvényesíthętivisszavásáľlási jogát
Felek rĺigzítik, hogy e|adő hozzźłjárulása nem szĺikség*47 ingatIan harmadik személy tészére
töľténő vęvő általi továbbéľtékesítéséhez,amennyiben az ingat|anra vevő a jogeľős használatba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt. az e|ađőfelé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

3.2. E|ađőkiköti, vevő fudomásul veszi, hogy

4.

Jog: és kellékszavatosság

Az

eladó kijelenti, hory az adásvétel tátgyáúképezo ingatlan kizáróIagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a ., 3.I. pontban rcigzítetteken kívůla továbbiakban per-' teher- és igényrnentes, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nýlvántartásba bejegyzett, vagy ingatlannyilvántaľtĺson kívĺilijogą amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzésétakadáiyozná,

4.7.

kor|átozná, vagy meghiúsítaná.

Az

4.2.

etadó kijetenti és szavatosságot vá|Ia| azért, hogy azingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható könatozás nem terheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an

tekintetébęn környezetszennyezés

nem történt.

4.3' A vevő kijelenti, hogy azingat|antjól ismeri, többször bejáĺta, megvizsgáltą és általa felmért
állapotban, az ingat|anĺől készült ingatlan éľtékbecslőszakvélemény ismeľetébenírja alá jelen
adásvétel i szerződést.

Az

4.4.

eladó

a je|en

szerződés aláírásával kijelenti, hogy

a vęvőt az ingatlan minden lényeges
A tájékoztatás

tulajdonságaróL tájékoztatta beleéľtveaz á|tala ismeľt esetleges rejtett hibákat is'
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.
5.

Az ingatlan véte|ára, a véte|ár megÍizetése

5.L.Azingatlanvéte|fua.........'-Ft+.........,-FtÁFAösszesen
+ .......... forint AFA, összesen
forint amely összeg a vevő

pá|yávatában aján|ott

vételłánal azonos.

5.2.

Szprződő

5.3.'

Az ingatlan

5.3.1.

.

A

felek

egsĺezően rőgzítik

azt

téný,

hory

vételĺárłánakmegfizetése az a|ábbiak szerint történik:

vevő pá|yázatának benýjtásakor megfizetett az eladő szźm|ájára 10.212.000,- Ft, azaz

Tímillió-kétszáztizenkétezer forint összeget ajánlati biztosítékcímén. A szerződő felek úgy
rendelkeztek, hogy a beťaetett ajánlati biaosíték jogcímét foglaló jogcímľeváltoztatják. A
foglaló összege a véte|árba beleszámít. Szetződő felek riry nyilatkoznĄ hogy a foglaló jogi
természetéve| tisnában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáéľtfelelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeľes összegét kötelęs visszafizetni. Amennyiben az

fl

r'

"il

adáSvételi szerzodés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felęlős,
az adoÍt foglató a vevőnęk visszajar. A foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi
szęrzőďés megkötésének fęltétele. Szerződó felek erybehangzőan rogzítíkatĺ a téný, hogy a
foglaló teljes összege megírzetésľekeriilt.
5.3.2.
.

Felek rcgzítik, hogy a vevő a je|en szerzőđésaLáírásáig megťuette az iĺgatIan' vételárának
50yő-át, bruttó ...........,- Ft.ot, az'az ......... foľintot, amelybe belesámít az ę|ózetesen
megťtzetett ajźnLati biztosíték (10.212'000'- Ft), mint fog|aĺó összege is' íry vevő által a jelen
szerződés a|źúrásźxa|egyidej íĺlegfizetendő vételźĺrész|etbruttó

... ..

.

,- Ft.

5.3'3. Fetek ľögzítik, hory vevő az e|ovásźr|ási jog jogosultak nyilatkozattételéről szóló értesítés
o/o-áú, bruttó
kézhezvéte|étkĺjvętő8 napon belĺil kötęles avéte|fu fennmaradó 50
'..........'.,- FtAllami
aMagyaĺ
ha
sem
abbanazesetben,
ot, azaz......'........ forintot eladó részéremegÍizetni
jelen
pontjában
biztosított.
3.1.
a
szerződés
sem a.Budapest Főváľosi onkormanyzat nem él
e|ővásáľlási jogával.
Amennyiben a póthataridő alatt vevő nem fizeti meg a fęnnmaradó véte|árat, eladó póthataridő
kitiízése nélkĺiljogosult, je|en szerződéstől eryoldalú nyilatkozatta|, érdekmúlás bizoĺyítása

nélkiilelállni'

'A vétetrír megfizetéséről eladó a
5.3,4.

szÁm|át a vételár-részbeérkezésétkovetően állítja ki.

ingatlan bitokĺának źtruháľzása legkésőbb a Maryaľ Állam, illewe a Budapest Fővráľosi
onkormányzat elővásárlási jog gyakorlásaról szóló nyilatkozatának Józsefuaľosi Gazdálkodási

Az

Köąpont Zrt.-hęz történő megérkezését,vaw

az

atÍa törvényben rogzített hatáľidő
legkésőbb 45 napon belül, felek
kcĺvetően
megfizetését
eredménytęlen leteltéĹ és a teljes vételáľ
jeryzőkönyvben
kerĺil soľ. Vevő a biľtok
átadás-áivételi
źl|ta| e|ozetesen egyeztetett időpontban,
ingatlan
hasznait és viseli azok
az
szedi
időpontjától
átvételére kĺjteles és a birtokáttuhtnźs
terheít.
6.

Beépítésĺkötelezettség
6.1.

A vevő vállalja, hogy azingatlarŕaJőzsefvźros KerüIeti ÉpítésiSzabá|yzatáről szóló
(xII. l2.) onkormáiyzati rerrdelet (JóKÉSZ) elöírásainak megfelelően beépíti.Vevő

66/2007.
beépítési

k<ltelezettségn ek az alábbiakszerint tesz eleget

a)

b)

azingat|an biľtokbaadásźúő|számítoÍtf éven beltil megszeĺzi az építésérevonatkozó jogerős
építésí
engedélý;
a jogerős építésiengedély megszerzésétő| szźmitott 2 éven belül megszerzi a jogerós
basznźiatb av étęli engedélyt.

6.2. Aű' ingatlan beépítésifęltételei:

Az

A

tngat|an ővezeti besorolása:

Ll-Vm-l

közműfejlesztéssel kapcsolatos összes kdltség (pl. fejlesztési hozzájźltulás, teľvezés. stb.) a
vevőt terheli.

A

beépítésszáza|ék, épímrényĺnagasság,szintszám. szintte'rutet, stb. tekintetében az oľszágos

25311997. (xII' 20.)
(BFRSZ)'
és
Józsefuaľos KerĹileti
Koľmányrende|et, az 5ĺ2015. (II. 16.) Főv. KGY. ľendelet
(JOKESZ)
e|ł3írásai az
rendelet
ÉpftésiSzabá|yzatfuót szóló 66/2007. cxII. 12.) önkormányzati
TelepüIésrendezési és EpítésiKövetelményekľől

(OTEK) szóló

irányadók.

6.3. Az eladó üsszavásarlási joga
Yevó az eladónak az ingatlanon jelen szerződés keltétől számított 5 évig _ a 6.l. pontban
meghaiározoťt valamely kötelezettsége teljesítésénekkésedejme esetére _ visszavásárlási jogot
engď' és hozzőljárul ahhoz, hogy a visszavásarlásí jog az ingatlan tulajdoni |apjára bejegyzésre
keľüljĺĺn.Vevő e5ruttal már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzź$árúását adja ahhoz is,

ť/7
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hogy amennyiben eladó a,1.1.7. pont szeľinti esetben visszavásáľlási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szerint egyoldalú ĺyĹ|atkozattal gyakorolja, űg ezeĺ egyoldalú nyíIatkozat
a|apjál' a ftjldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényétazingatlan-nýlvántarĹasba,

1/1

aĺányban, visszavásárlási jog jogcíménbejegyezze. A visszavásárlási jog az ingatlannyilvántaŕásba történt bejegyzés alapján az ingatlanon később jogot szerzőkkel szemben is
hatalyos.

Vevő jelen szerződés a|áitźsź-ľal.hozzáján'il ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolją rigy a jelen szerződésben meghatározott v.etelárat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kötbér méĺékévelcsökkentve fizesse vissza a részérę.

.

7.

A szeľződésben vállalt kötelezettsĘek nem teljesítésének,illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.1.

Az beépítésikötelezettség nem teljesítése, illetve késeđelĺnesteĹjesítese esetén alkaimazható
jogkövetkezmények:

7.1.I.

Visszavásaľlásijog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet,
ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kĺitelezeffsége teljesítésévelkésedelembe

esik. A visszavásarlási ár azonos a vételáľral, de az e|adó jogosult a felhalmozódott késedelmi
kötbéľ összegével a visszavásárlási áľat lecsölJcenteni a visszavásárlási jog gyakorlĺísa esetén'
Vevő jelen szerzodés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzajźrulźsáÉadja ahhoz,
hogy amennýben elađó él a visszavásrĺrlási jogával, tulajdonjogát azlngatlan-nýlvántaľtásban

eladóegyolđalíĺyi|atkozatavalbejegyeztesse.

7.|.2.

Késedelĺnikötbér
Ha a vevő a 6.l. pontban meghatiírozott valamely kĺitelezettségévelneki felróható okbóI
késedęlembe esik, késedelmi kötbért kĺĺtelesfizetni az eladőnak.
A késędelmi kötbér mértéke:

- A jogerős

építésiengedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelne esetén a
kĺitbérösszege 15.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.
Felek rĺigzítik,hogy amenĺýben a jelen pontban meghatánozott összegeken felül vevo
bármely egyéb késedelnes teljesítéséľetekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy
annak mértéke30.000,. Ft/nap.

Vevő kijelenti' hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét közös megegyezéssel
áIlapítottak meg, és azt Lemtekinti eltulzottnak.

7.2. Szerzodő fęlek egybehangzőan rögzítik azt. a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesÍteséhez vevo
garanciaszerzódés ny$tźlsi kote|ezettségének eleget tett, a ..... Bank áItal kibocsátott .'.. szrĺmú
garanciaszerződés jelen szerződés a|źlírźsálval-egyidejíĺleg źÉadásrakerÍilt az eladó részéľe.
A garanciaszerződés tĺsszege a jogeľős építésiengedély megszeľzéséľea 6.l' pont szerint
ľendelkezésľeálló hatáľidő elteltét kĺivető, 60 napot megbalađó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős haszná|atbavételi engedé|y megszerzcséľe a 6.1' pont szeľinti rendelkezésre ál1ó

határidő elteltét követő,

60 napot

meghaladó késedelem esetén 7.500.000,-

Ft. A

garanciaszerződés az e|adő javfua lehívásra keriil ajelen szęrződésben meghatározott késedelem
esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelęm esetén időarányosan
érvényesíthetők.Felek rogzítik, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek a|apjén
eladó egyolda|ú tź$ékoztató nyi|atkozatéxal a bank źttuta|ja a jelen szeľződésben meghatĺĺrozott
késede]mi kötbér összegét aze|adőnat mindenféle egyéb feltétel nélktil.

8.

f3

Ingatlan-nyĺlvántartási

bej egyzésľe vonatkozó

nyilatkozatok

Aze|ađoa jelen szerződés a|áírásáva| eryidejiileg külön nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatat|an
hozzájáru|ásźft ađjaahhoz, hogy vevő fulajdonjoga az ingat|an tekintetében Il1 arányban, vétel
jogcímén az íngat|aĺ-nyilvrántartásba bej egyzésre keĺtiljön.
Felek kozosęn kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljárast tartsa fiiggóben bejegyzési
engedély benvuitásáig, de maximumf01'6........ napiáig jegyezze fel az ingatlan tulajdoni lapjára.

Felek mal most kéríkaz illetékes Földhivatalt - és ehhez vevő is feltétlęn és visszavonhatatlan
hozzájźru|ását adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejíi|eg az ingatlannyilvántaľtásba a jelen szeĺződéskeItétól számított 5 év határozott idótartamľa eladó visszavásáľlásí

joga

a

jelen szerződés tárgyát képezo ingatlanľa bejegyzésre kerĹiljön.
9.

9.I.

^z

ĺngatlan birtokrĺnak átraháuísa

Az ingatlan biľtokátruhazása legkésőbb a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros
onkormányzata elővásárlási jogának gyakorlásáról szóIó nyilatkozatának eladóhoz, vagy a
képviseletében eljaró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez történő megéľkezését,vagy az
arľa töľVényben rögzített hatĺáľidő eredménýelen lete|tét és a teljes vétęlár megťtzetéset követő
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munkanapon

. jeryzőkönyvben

belül, felek áital előzetesen

egyeztetett időpontban, átadĺás-átvételi

kerül soľ.

9.2. Abiĺokátruházásĺapjáigazingat|annal kapcsolatos költségek azelađő|abiľtokátruházásnapjźt
kovetően felmerült költségek pedig a vevőt terhelik. A birtokátľuházás napjátóI a vevő jogosult
szedni azingat\an haszrait, viseli azok teľheit, valamint azingat|anban bękövetkező kárveszélý.
10.

Egyéb rendelkezések

10.1. Az

e\adő Magarország törvényei szerint működő helyi önkoľmźnyzat' Vevő képviselője
kíjelenti, hogy Magyarországoĺbejegyzett gazđaságitársaság, ügyletkĺitési és ingatlanszerzési
képességekor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. éw
CxCu. törvény 3. $ (1) bekezdés i. pontja a|apjáĺźt|źÍhatőszeÍyezet'

I0.2. A

szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľülő költségeket maguk viselik.

10.3. Vevő

tudomásul veszi, hogy amegszeÍzett vagyon után vagyontĺruhźvási illetéket kell fizetni.

I0.4. Felek

a Potglári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apjaĺ1i<lzáiźk mind eladó, mind vevő
feltĺĺnőétékaľánytalanságonalapuló esetleges megüímadási jogát.

10.5. Eljaľó iigyvéd, tÁjékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorianus finanszlĺozása
és megakadáiyozÁsárő| sző|ő 2007. évi CXXXVI. töľvény rendelkezései szerint
megelőzéséľĺĺl
azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásźtban. Felek kijelentit hogy adataik a

.

szerződésben helyesen kerĺiltek rögzítésľe az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmrányok
a|apján.
Felek je|en szerződés aláírrásával feltétlen és visszavonhatat|an hozzźýźlru|ásukatadjźk. ahhoz,

hogy eljaró tigyvéd okirataikról fenymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződéssel eryiitt kezelj e.

10.6. Felek tudomásul veszik eljráró tigyvéd tiljékoztatasát, amely szerint adataíkat az információs
önľendolkezési jogról és az információs szabadságľól szőlő 2077. évi CX[' törvény
rendelkezései szerint kizÁtrő|ag jelen szerzodéshez kapcso|ódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatáľozottkötęIęzęttsége teljesítéseérdekében kezelheti.
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Felek kijelentik, hogy jelen jogrigylet nem Íitkĺjzik a pénzmosás és a terľorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakad á|yozástlrő| szőlő f007 . évi CXXXVI' törvénybe.

eljárási ktiltségek címén5.500,- Ft + ÁľA e!á.ási
díj összeget, 1x6.6oo,- Ft fiildhivatali eljáľási illetéket és 1.670,- Ft/fő JÜB eljárási díjat a
szerződés a|áir ását me ge lőzően megflzetett.

ĺo.7. Vevő a szerződés megkotésével kapcsolatos

10.8'

A

szeĺzĺ5đófe|ek szeruí3déstaláíró képyiselői

kijelentit hogĺ az adásvételi

szerződés

megkötésére és a|ákástra a szükséges fe|hatatmazásokkal rendelkeznek.

10.9. Jělen szerződés

a

Ptk. és a vonatkozó eryéb jogszabályok rendelkezései megfelelően

irányađóak.
10.10.

szerződés Felek teljes megátlapodá sátfurta|mazza. A felek közott a szęrzőđéselottlétrejött
szóbeli vagy ínísbelimegállapodáshátől|yát veszti. A szerŻődés módosítása kizárőLag írásbaĺl.

A

t<jrténhęt.

A

szerződés eryes ľendelkezéseinek esetleges érvénýelenségenem jelenti automatikusan a

szerződés egészének érvénýelenségét.Ilyen esetben a Felek kĺitelesek az érvénýelen
rendelkezést üryIeti akaratuknak és a szerződéskötéskoľ fennálló céljuknak leginkább
megfelelo rendelkezéssel helyettesíteni.

10.1I.

A

szerzódő felek jelen Szerződés elkészítésévelés ellenjegyzésével, valamint az illetékes
fijldhivatal előtti képviselettel ...... (.........,.,...)bizzák meg, és meghata|mazzźlkaz illetékes
ftjldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyzo ugyvéd a meghatalmazĺst elfogadja.

A

szerződo felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés ęlolvasĺísés egyezó értelmezésután,
mint akarafukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt íľjrłkalá.

Budapest,20l6

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuáľosi
onkonnányzat eladó megbízásáből elj ráró
Józsefuáĺosi Gazdźikodási Központ Zrt.
képviseli: ....
Jelen okiľatot

... (..........')

képviseli: ........

budapesti ugyvéń készítettem és ellenjeryzem, Budapest,2016.. ....

okiratkészítő ügyvéd

u?

ÁDÁyVETELI SZERZóDÉĺ

11. számú melléklet

függőben tartással (banki hitel felhasználásával)

amely létrejöĺ epyrészről

Budapest Főváros V[II. keľĺiletJózsefváľosĺ Önkormányzat (szé|r,helye: 1082 Budapest, Baross u.
63.67., aďőszáma: 15735715-2-42, KSH-száma: t57357|5-84lI-3f1-0l, képvíseli:dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletébeneljáľó Józsefuárosi Gazdálkodásí Központ Zrt. (széL&ely: 1082
Budapest, .Baross u. 63-67',,ađőszźlma: 25f92499-2-42, cégsegyzék száma: 0l-10-048457; KSH
sztlma: 25292499-6832-|1'4-0l, képviseli: . . ..), mint eladó (továbbiakban: eladó)
másrészről
..... (székhelye: :.......'; cégtregyzékszÁma:.....; adősrÁma:
képviseli: . .. . . . .. ..), mint vevő (továbbiakban : vevő)
az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

között

1.

Előzmények
1.2. Budapest Főváros VIII. kęrület Józsefuárosi onkormányzat KépvÍselő.testiilete ...ĺf0t6.
(DĹOs.) száműhatÁrozata aIap1áĺ egyfordulós, nyílvános ptt|yázatot írt ki Budapest VItr. kertilet
34919 brsz.-ű, az iĺgat|arl nýlvántaľtásban Budapest VItr. kertilet, Víg u. 39. szám alatti telek
az ingat|an beépítésikötelezettségével.
értékesítésére
1.2.

A

pźtlryźu;atnyertese a Budapest Fővaros VIII. kerĺilet Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő.
testüIet ..12016. (....) szrámú haÍározata szerint vevő lett. Yevó páIyázatában az ingatlan célra

tĺiľténőbeépítésétv éi|a|ta.
2.

A szeľződés tírgyát képző ingat|an adatai

Helyľajzĺszäma:

CÍme:

Budapest VItr. kertilet, Víg u' 39.
34919

Jellege:
Telek alapterülete:
Kiizmű ellátottsága:

telek

összközműves

555

Ń

per-, teher- és igénymentes

Teľheĺ:

3.

Jognyĺlatkozat
3.1.

A

nemzeti vagyonĺól szóIő 20|1. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése aIapjćn a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az államnak, valamint az I99|. évi XXXII. tv. 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkoľmányzatnak elővásáľlrási joga van.
Jogosult elővásárlási jogával, postai kĺildeńényesetén a küIdemény postai feladásának igazolt
napjától szÁmított 35 napon beliit élhet. Amennyiben az ę|óvásár|ás jogosultja él jogával, jelen
szerződés köae és eladó kozött jtin létľe. Ez esetben a ....'.. źńta|bęfizętett........'- Ft, azaz
foľint összeget eladó az e|óvásár|ási jogra vonatkozó nyilatkozatok kéáezvételétőI
számúszálm|travisszautalja. A
által vezetett
sztlmított 15 munkanapon belül.az
vagy bĺáľmely jogcímen
kamatot'
után
eladó
abefizetett
összeg
hogy
tudomásul veszi,

nem fizet.
elszámolanđó költséget, káĺérítést

lĺ
(./ i; /
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3.2' E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik szeméIy részétetörténő
értékesítéséhezabeépítésikötelezettség teljesítéséigeladó hozzáĄáruIása sztikséges. Eladó abban
az esetben ađjahozzájáruIást a továbbéľtékesítéshez,amennyiben a harmadik féI vá|Ial1a a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kotelezettségeket' Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájáru|ását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését
illetve eladó érvényesíthętivisszavásárlási jogát

Felek rögzítik, hogy e|ađóhozzájárulása nem szĹikséges az ingatlan harmadik személy részére
tĺjrténő vevő általi továbbértékesítéséhez,amennyiben az ingat|aĺlra vevő a jogerős haszná|atba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta.
4.

Jog-

4.I. Azeladó

és kellékszavatosság

kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyát képezo ingatlan kizárólagos tulajdonát képeJi, az

ingatlan' a .,3,I. pontokban r<igzítetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és igénymentes, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, va1y ingatlannyilvántartáson kíviĺlijoga, ameIy a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzésétakadályozná,
koľlátozná, vagy meghiúsítaná.

Az

4.2.

eladó kijelenti és szavatosságot vtů|aI azért, hogy az ingatlant ađó,illeték, vagy más adók
módjáľa bebajtható kőnatozás nem terheli. Az e|adő kíjelenti és szavatolja, hogy az lngatlan
tekintetében környezetsz elrly ezés nem történt.

4.3.

A

vevő kijelenti' hogy azingat|aĺftjól ismeľi, többszöľ bejĺírtąmegvizsgáltą és áita|a felméľt
állapotban, az ingat|anról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében, írja alá je|en
adásvételi szerződést. Tudomással bíľarról, hogy a telken két darab felépítményá1l, amelyek
elbontandóak.

4.4.

Az

A bontással kapcsolatos költségek

és feladatok a vevőt teľhelik.

eladó a jelen szerződés aláírasával kijelenti, hogy

a vevőt az íngatlan minđenlényeges

tulajđonságárőItájékoztatta, beleéľtveaz á|tala ismert esetleges rejtett hibákat ís. A tźljékoztatźs
esetleges e|maradásából eredő minden kár eladót terheli.
5.

Áz Íngatlan vételára, a vételáľmegÍĺzetése
5.|. AÝ,ingatlan Yéte|áÍ? Ft+.........,.FtÁFAiisszesen............'- Ftazaz......... forint
+ '........i forint ÁFA, összesen
forin! amely összeg a vevő pźt|yázatźhan ajánlott
vételárral azonos.

5.2. Szerződo

5 '3

felek

egyezően

rögzítik

azt

tényt.

hogy

. Az ingatlan vétel{áranak megÍizetése az alábbiak szerint történik:

5.3.1.

A

vevő pźiyáz.atának benyujüłsakoľ megfizetett az eladó számlźljźra 10.2|2.000,- Ft, azaz
Tímillió-kétszźztizęnkétęzer forint összeget aján|ati biztosítékcímén. A szerződó felek úry
renđelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľevźitoztatjźl<.A
foglaló összege a véte|fuba be|eszámít. Sz.erződó felek úgy nyilatkomďĺ' hogy a foglaló jogi
természetéveltisaában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáért felelőS fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszaflzelri. Amennýben az
//
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adásvételi szerzódés olyan okból hiúsul meg, amelyéľtmindkét fé|,vagy eryik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajáľ. A foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi
szerződés megkotésének feltétele' Szerzódő felek egybehangzőan rogzítik azt a tényt, hory a
foglaló teljes összege megf,rzetésre keríilt.
5.3.2.

Felek rogzíÍik, hogy a vevő a jelen szeľződés aláírásáig megfizette az ingatIan vételárának
50yo-źfi, bruttó .......'...,- Ft-ot, azaz ......... forintot amelybe bęlęszámít az e|őzetesen
megflzeżett ajáĺůatibiztosíték (10.212.000;- Ft), mint foglaló összele is, íry vęvő által a jelen
szerződés a|áírásáva| egyidejíileg fizetendő vételárrészlet bruttó

'5'3.3
..'

'

..

'...,- Ft.

Felek rogzít1k, hogy vevő a vételár fennmaradó..50yo-źlt, bruttó ............'. Ft-ot, azaz
............. forintot banki hitel felhasznáIásával fizeti meg eIadó ĺészére.abbanaz.esetben, ha
sem a Magya. Állam,.sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nęm él a jelen szerződés 3.l'
pontjában biztosított elővásárllási jogával. Vevő a f1zętési kötelezettségének az ęladó ene
vonatkozó felhívásának kézbeméte|étkövętő 60 napon bęltil kötelęs eleget tenni.

Amennyiben vevő nem fizeti meg a fęnnmaľadő véte|fuat" eladó póthatáridő kitÍizésenélkül

jogosult, jelen szeľződéstól eryo|dalú ny1|atkozattal, érdękmúlás bizonyíĺísanélkül elállni.
A vételar megfizetésérőleladó aszálm|át a vételáľ-részbeérkezésétkövetően állítja ki.
5.3.3.

ingatlan biľtokĺának átruházása legkésóbb a Magyar Álhm' illetve a Budapest Fővárosi
onkoľmanyzat elővásrírlrĺsi jog gyakorlásráról szóló nyi|atkozatźlnak Józsefuráĺosi Gazdá|kodási

Az

Központ Zrt.-hez toľténő megérkezését,vagy

az

arÍa törvényben rogzített hatáľidő

eredménýelen leteltét, és a teljes véte|áĺmegfizetését követően legkésőbb 45 napon beltil, felek
által előzetesen egyeďetett időpontban, átadás-źfi.łételijeryzőkönyvben kertil sor. Vevő a biĺok
átvételére köteles és a birtokátľuhazás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok

terheit.
6.

Beépítésikłitelezettség
6.1.

A

vevő vállalja, hogy azingat|ant Józsefuáros Keriileti ÉpÍtesiSzabźl|yzztáről szóló 66ĺf0o7.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfeleloen beépíti.Vevő beépítési

kĺitelezettségnek az aLábbiak szerint tesz eleget:
az ingat|an binokbaadás átő| szárrńtoÍt f éven belĹil megszerzi az épitéséľevonatkozó jogeľős
építésięngedélyt;

c)

d) a

jogerős építésiengedély megszerzésétő| szÁmított f éven beliil megszerzi a jogeľős

haszná|atbav ételi engedélý.

6'2. Az ingatlan beepítési feltételei:

Az Ĺĺgatlan ővezetí besorolása:

. A

L 1 -VIII-

1

közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzźĄárulás, tervezés. stb.) a
vevőt mint nyeľtes pá|yazőt tęrheli'

A

beépítéssztaaLék, építmén1rmagasság,szintszám, szintterület, stb' tekintetében az országos

Telepĺilésrendezési és EpítésiKövetelményekĺől (OTEK) szóló 253ĺ1997. (xII. 20.)
ĺormányrende|et, az 5l20I5. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuĺíros Kerületi
ÉpftésiSzabźt|yzatáről szóló 66/2007. (xII' 12.) onkotmányzati rendelet (JOKESZ) e|őírásai az
iľĺányadók.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számított 5 évig _ a 6.I. pontban
meghatáľozott valamely kötelezettsége teljesítésénekkésedelme esetére - visszavásárlási jogot
enged, éshozzćĄźĺrlulabhoz,hogy a visszavásiáĺlásijog az ingatlan nrlajdoni lapjára bejegyzésre
keľĺiljĺĺn.Vevő eg1ruttal m:ĺr most feltét|en és visszavonhatatlan hozzźĄfuu|ását adja ahhoz is,

u

/i

7

hogy amennyiben eladó a 7.l.1. pont szerinti esetben visszavásáľ|ásijogát je|en szerződésben
meghatározottak szerint egyoldďú nyilatkozattal gyakorolja, ,űgy ezen egyoldalú nyilatkozat
alapján a ftjlđhivatal ęladó tulajdonjog visszavásárlásanak tényétazlngat|an-ĺý1vántartásba, 1/1
arányban, visszavásárlási jog gyakorlása jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingat|aĺ-

ĺyí|vántaĺtásbatörtént bejegyzés alapjáĺĺaz ingatlanon később jogot szerzőkkel szemben is
hatáIyos.

Vevő jelen szęrződés a|áírásáva| hozzájźtru| ahhoz, hory eladó' amennyiben visszavásáľlási jogát
ryakorolją úgy a jelen szerződÉsben meghatźtrozott vétęlarat a késedelęm idejére meghatározott
késedelmi kötbér mértékévelcsĺikkenťve ťtzęssę vissza arészére.

.

7

A' szerződésben vállatt kiitelezettségek nem teljesítésének,il|etve késedelmes teljesĺtésének
jogkövetkezményéĺ

7.1.'

7

Ąz beépítésikötelezettség nem te.ljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén aLkaknazhatő
jogkövetkezmények:

.1.I.

Visszavásárlási jog

Eladó visszavásráľlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szęrint élheĹ
ha a vevő a 6.l. pontban meghatáľozott valamely kötelezettsége teljesítésévelkésedelembe
esik. A visszavásáľlási ĺĺľazonos a vételárral, de az eladó jogosult a felhalnozódott késedelmi
kĺjtbérösszegével a visszavásárlási trat lecscikkęntęni a visszavásárlásijog gyakorlása esetén.
Vevő jelen szerződés a|źńrásátva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájtlĺu|ástt ađjaatlhoz,
hogy amerrnyiben eladó él a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az lĺgat|an-nýlvántartásban
eladó egyoldalú nýlatkozatával bejegyeztesse.

7.1.2.

|ft5ędę|mi kötbér

Ha a vęvő a 6.l. pontban meghatározott vaIamely kotelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért kóteles ťtzetru az eladőnak'
A késedelmi kötbér mértéke:

-

A jogeľős építésiengeđélymegszeľzésének60 napot

-

A jogerős

meghaladó késedelme esetén a

kötbér összege 15.000.000'- Ft;

használatbavételi engedély megszerzésénęk60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hory amennyiben a jelen pontban meghatźaozott összegeken felĺil vevő
báľrnely egyéb késedelmes teljesítéséretekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy
annak mértéke 30.000,- Fťnap.

Vevő kijelenti, hogy

a

jelen pontban meghatáľozott kötbér összegét közös megeryezéssel

állapítottĺfü meg, és azt nem tekinti eltulzotĹnak.
7

.2. Szerződő felek egybehangzóan ľ<igzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhezvevó
garanciaszerződés nyujtási kötelezettségének eleget tett, a ..... Bank áItal kibocsátott .... szźmtl
bankgaranciajelen szerzodés a|áírásźtva| egyidejűleg átadásrakerüIt az eladó ľészére.
A gaľanciaszerződés tisszege a jogerős építésiengedély megszeľzésérea 6.1' pont szeľint
rendelkezésre álló hatáľidó elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem estén 15.000.000,- Ft,
a jogeľős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szerinti rendelkezésre łál1ó

határidő elteltét követő,

60 napot

meghďadó késedelem esetén 7.500.000'-

Ft. A

garunciaszerződés az e|adó javátra lehívásra kerĺil a jelen szeĺződésben meghatározott késedelem
esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők.Felek rógzitik, hogy csak olyan bankgaľancia fogadható el, amelyek alapjan
eladó eryolđa|űtźtjékoztatő nyi|atkozztźrual a bank áĺta|ja a jelen szerződésben meghatározott
késędelĺnikdtbér összegét az e7adőĺak, minden:ľéle egyéb feltétel nélktil.

8.
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Ingatlan-nyilvántaľtásĺ bejegyzésľevonatkozó nyÍlatkozatok

Az

a jelen

szerződés megkötésével egyidejűleg kĺilon nyilatkozatban feltétlen és
visszavonhatat|an hozzájáruIźLsát ađiaahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében 1/1

eladó

arányban, vétel j ogcím én az iĺgat|an-nýlvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Ęelek közĺjsen kérik a Földhivatalt hory a tulajdonjog bejegyzési eljáľást taľtsa fiiggóben bejegyzési
engedély benyújtasáig, dę maximum 2016. ....... napjáig jegyezze fel az ingatlan tulajdoní lapjára.

Felek már most kérik az illetékes Földhivatalt - és ehhez vevo is teltétlen és visszavonhatatlan
bonź$áruIását adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejeryzésével egyidejűleg az ingat|annyilvántaĺtásba a jelen szerződés keltétől számított 5 év határozott időtartamľa eladó visszavásźr|ási

joga

a

jelen szerződés Íárgyátképezó ingatlanra bejegyzésre keľüljön.
9.

Az ingatlan biľtokának átruházása
9.|,

ingatlan birtokátruhazása legkésőbb a Magyar Áuam, illetve Budapest Fővaľos
onkoľmányzata e|ővźtsárlási jogának ryakorlásáról szóló nyi|atkozatának eladóhoz, vaw a

Az

képviseletében eljáľó Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt.-hez ttjľténő megérkezését,vagy az
aľra törvényben ľögzített hatráridő eredménýelen leteltét, és a teljes vételĺáľmegfizetését követő
munkanapon beĺtil, felek által előzetesen egyeztetett időpontban, átadas-átvételi

40

jeryzőkönyvben kęr[il sor.

a birtokátruházás napját
a vevő jogosult
napjátóI
követően felmerÍilt költségek pedig a vevőt terhelik. A biľtokátrv,ÍTá?Ás
kárveszélý.
bekövetkezó
szedni azingat|anhasznait, viseli azok terheit, valamint azingat|anban

9.2. Abirtokátruhazás napjáig az ingatlanna| kapcsolatos köttségek az e|adőt,

10.

Egyéb ľendelkezések

1o.1. Az eladó Magyarorszźą törvényei szeľint míĺködő helyi tĺnkoľmänyz'at, Vevő képviselője

kijelenti, hogy Magyarországonbejegyzett gazdasági társaság, tigyletkĺitési és ingatlanszerzési
képességekorlátozva nincs, kijelenti továbbá' hogy a nemzeti vagyonľól szőIő 201|' évi

CxCvI.

törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapjźnát|é.Íhatőszervezet.

10,2. A szerződő felekjelen szerződéssel kapcsolatban felmeriilő k<lltségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy amegszeÍzeLÍvagyon

után vagyonátľubázźsiilletéket kellfĺzebri.

10.4. Felek a Polgári Töľvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárjźtk mind eladó, mínd vevő
felhĺnő értékaránýalan ságon alapuló esetleges

megtám adás i j o gát.

1o.5. Eljaró ügyvéd tájékońaua Feleket, hogy a pénzmosás és a terroľizmus ťrnanszlrozása
mägelozeiéről és megaka dáiyozźsárő| sza1o zoo1. évi CXXXVI. töľvény rendelkezései szerint

azonosífási kötelezettség teľheli Fetek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kerĺiltek rögzítésre az źita|uk bemutatott személyi azonosító okmanyok
alapjźn.
Felekjelen szerződés a|źłirásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzźĘźruÍźsukatadják ahhoą
hogy eljaró ügyvéđokirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzitett adataikat a
szerződéssel egytitt kezelj e.

10.6. Fęlek tudomásul vęszik eIjáró ügyvéd tájékonatását, amely szeľint adataikat az infoľmációs
önľendelkezési jogľót és az informáciős szabadságľót szőLő 20Il. évi CXtr' törvény
.. rendelkezései szerint kizárőlag jelen szerzódéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatarozott kĺitelezettsége teljesítése éľdekébęnkęzelheti.

I

t'

7,ł,l
t/

Felek kijelentik, hogy jelen jogiigylet nęm titközik a pénzmosás és a tęľrorizmus ťlnanszíľozása
megelőzéséről és megakađá|yozźsáről szóIó f007. évi CXxxvI. töľvénybe.

i0.7.

Vevő a szerzódés megkotésével kapcsolatos eljárási költségek címén5.500,- Ft + ÁFA etjarási
díj ĺisszeget, l*6.600,- Ft ťoldhivatali etjárasi illetéket és 1.670,- Ft/fő ruB eljáľási díjat a
szęrződés aláírását megelőzően megfizetett.

.10.8'.

A

szerzódó felek szerzódést aláíró képviselői k{jelentik, hogy az adásvételi szerződés

megkötésére és alákására a szükséges felhata|mazÁsokkal ręndelkeznek.

i0.9. Jelen

szerződés

iraĺrvadóak.

:

.

10.10'

a Ptk. és a

vonatkozó egyéb jogszabáIyok rendelkezései megfelelően

szerződés Felek teljes megállapodását tarta|mazza. A felek közĺĺtt a szerzi5dés előtt létrejĺitt
szóbeli vagy írásbe|Í megállapodáshatá|yźlt veszti. A szerződés módosítása kizáróIag írásban .

A

történhet.

A

szerződés eryes rendelkezéseinek esetleges érvénytelenségenem jelenti automatikusan a

szerződés egészénekérvénýelenségét.Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýelen
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskotéskoľ fęnnálló céljuknak leginkább

mesfelelő rendelkezéssel helvettesíteni.

""u,,aaafelek

10.11.

A

jelen s,o,ode"ekészítésévelés elIenjegyzésével, valamint az illetékes
foldhivata| előtti képviselettel ...... (...............)bízztk. meg, és meghaÍa|mazzákaz illetékes
ťoldhivatal etőtti eljáľásľa is. Ellenje gyző ugyvéd a meghatalmazást e|fogadja.

A

szerződő felek kijelentit hoga a jelen adásvételi szeĺziődés elolvasás és egyezo értelmezésután,
mint akaľatukkal és nyi|atkoz.ataikkal mindenben eryezőt irjáka|á.

Budapest,2016..

Budapest VItr. kęrülęt Józsefuárosi
onkorrnrányzat eladó megbízásáből eljaró
Józsefuiárosi Gazdálkodási Kozpoú Zrt.

képviseli: ........

képviseli: ....

Jelen okiratot

... (...........)

budapesti iigrvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,2076.. ....

okiratkészítő ügyvéd
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12. számú melléklet

Osszefogtaló a benyrújtandó ajánlat foľmai és taľtalmi követelményeiről,
átlátható szerv ezet fo galmárĺól

tájékoztatás az

.Az aján|atota tarsaság képviselője minden oldalon kézjegyévelkotęles ellátni'

Az ajźnlatnak folyamatos sorszámozással kęll rendęlkeznie
A borítékonnem szeľepelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés.

Az

]

ajánlatot két példányban, kĹilön Íezártbontékban kell benyújtani, az egýk példanyon feltĹintetve az

,,Eredeti péIdány'', a másikon a ,,Másolati példány'' szöveget'

A borítékon a köveÍkező szoveget kell
elidegenítése .

Az

éślehet feltĺintetni: ,,Budapest VIII., Víg u. 39. szám alatti telek

p áIy źnat,,

ajánlatot sértetlen borítékban kelt benyújtani, sériilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

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

Az

ajánlati biztosíték befizetésénéla közlemény rovatba a következőt

Az

aján|attarta|mtú, a következő sorrendben kell cisszefiĺzni:

1. Jelentkezési lap
2. Ajánlati összesítő
3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkívonat
4. Eredętí a|álrásicímpélđány
5- A Pp. előírásai szeľinti bizonyítő erejiĺ meghata|mazás,

kell beírni: ajánlati biztosíték

amennyiben az aján|atot nem a cég

képviselője írjaa|á'

6.
7.
8.
9.

Ajánlati biztosítékbefizetéséről szőló igazo|ás másolata
Nyilatkozatvégelszámolrísról, csődeljárasról,

felszímolásról

Nyilatkozat apá|ytvati feltételek elfogadrísáról, szerződéskötésľől, ingat|anszerzési képességről,
ajźn|ati kötöttségľől

Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köńartozásről;

11.
12.

NAV igazolása

73.

Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefuárosi Gazdálkodási
Kőzpoft Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefuarosi onkorĺrányzat
Polgármesteri Hivatala PénzÍigyi[Jgyosnáty 1082 Budapest, Baross u. 63-67. tr. em.)

1'4.

Nyilatkozat pénzvgyialkalmasságról

15.

Nyilatkozat a kézbesítéshelyéről és a bankszímlaszámľól

|6;.

Nyilatkozat át|áthatő szeľvezetről

,',!'ł ,ĺ

V,ť

szóló bevételi pénaárbizonylat másolata

10.

17.

//

Pá|yźvatídokumentáció megvásarlásaról

Kiíľóval szemben fennálló

tartozásrőI

He|yi adőigazolás (beszerezhető: Budapest Józsefuĺĺrosi onkormanyzatPo|gármestęri

Hivatala

1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Azadásvéte|i szerződésse| kapcsolatos észręvételek, módosításijavaslatok
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Atlátható szeÍvęzet..

A 2011. évi CXCVI. tv. 3.

$ renđelkezéseiatapjáĺ átlráthatő szęrvezęt..

1. ótláthątó szervezet:

a)

az áIlan, a költségvetési szerv, a köztestĺilet, a helyi önkorĺrányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
a társulás, az egyházijogi személy, az olyaĺ gazďźikodő szęÍvezet, amelýen az át|amvagy a
hetyi önkormányzat kĺĺlön-kĺilön vagy egyĺiťt100%-os részęsędéssel rendelkezik, a ĺemzetkozí
szęrnęZet, a ktilfijldi á||am, a kiilfildi helyhatóság, a kiilfolđiállami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részes állam szabá|yozott piacźra bevezętett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b)

az o|yan bęlťoldi vary külňIdi jogi személy vary jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó
szeĺvezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szeľkeze te,
megakadályozásárőL

a

pénzmosás

és a tęrľorizmus finanszírozása megelőzéséröl

és

szóIó tĺjrvényszerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó,

bb) az Európai Unió tagállamában, azBuľőpai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági EgyĺittrľItĺködési és Fejlesztési Szervezet tagá||amttban vary o|yan

államban ręndelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak

a

kettős adónatás

elkeľülésérőlszóIó egyezménye van,

bc) nem minősül a táľsasági adóról és az osztatékadóról szóló törvény szeľint meghatározott
ellenőľzött kĺilfr ldi társaságnak,
bd)

c)

a gazdźtkodó szervezetbęn ktizvetlenül vagy közvetetten több mint 25%o.os tulajdonnal,
befo|yássa| vagy szavazati joggal bíró jogi szeméLy, jogi személyiséggel nem rendelkęző
gazdálkođó szeryezettekintetében aba), bb) ésbc) a|pontszerinti feltételekfennállnak;

az a civi|szervezetés a vízitĺírsulatamely megfelel a kĺjvetkező feltételeknek:

ca)

v ezető

cb)

a

tisztségviselői megismerhetók,

civi| szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem

źlt|átható

szew ezetben nem rendelkezn ek 25oÁ -ot meghalađó részesedéssel,

cc) szé|dle|ye az Európai Unió tagáll|amŕlban,

az Európai

Gazdasági Térségľő|sző|ő

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Egyĺľnn|ikodési és Fejlesztési Szeľvezet
tagá||amábaĺ vagy olyan államban van, amellyel Magyarországĺak a kettós adőztatźs

elkeriiléséľől szóló egyezménye van;
9. meghatározó befotyds: az a kapcsolat, amelyn.ek ľévéntermészetes személy, vagy

jogi személy egy

jogi személynek tagtravagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vęzető

tísztségviselöi vagy feliiryelőbizottsága tagjai többségének

megvtůasztźlsara és visszahívásáľa, !äEý

b) a jogi személy más tagjaiva| vagy
rendelkezik a szavazatok

t<ibb

mint

részvényeseivel kötött

megállapodás alapjrán egyedül

ö1ľĺen száza|ékźxa|;

3. $ (2) Az (L) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjábaĺr foglalt feltételeknek való megfelelésről a
szprződő félnek cégszerĺĺenaláírt módon nyilatkomia kell. A valótlan taľtalmú nyilatkozat alapjrán
kötött

szeľződés semmis.

ÉrtékbecsIésfelülvizsgálat
Késztilt: Budapest VIII. Víg u. 39. HRSZ: 34919
forgalmi értékmodosítással
szám a|aÍIiJpítésiielekértékbecslésfelülvizsgá|aÍáva|,
kapcsolatban

É#kbecslo : B árfai Lász|o

in gatlanfor gal

mi szakértő
f016.04.06.

foľg. érték:88.050.000

Ft

.

Feliilvizsgálati jóváhagyás dátuma: 20|6.04.25

foľg. érték:102.120.000

Ft

]'

Értékbecslésdátuma

Ż

158.640

Ft/m'

184.000 Ftĺm"

az a|ábbiakat ľogzítem:
A felülvizs gá|atta|,foľgalmi éľtékmódosítással kapcsolatban

hogy az értékbecslésben
értékbecslésfeltilvizs gá|atát elvégezve megállapítható'
osszehasonlító árak megfeleloek, azonban a
ľögzített ingatlannal kapcsolatos műszaki aáatok,
és a befektetoi igények
fO|6' évben végbement jelentős ingatlanpiaci áremelkedést
nem vette figyelembe.
Áegvá|tozását az építésitel.Ĺekkel kapcsolatban
A Tulajdoni Lapon ,oýĺ.",,telek teľůlete: 555 m2
javaslom elvégezni:
|'évó számításnál aza|źhbimódosítást
e.z éľtjkbecslés6.

|, Az

"läń

-

megfelelőek' az1ybanazok összegét a
azértékbecslő ćĺIta| rogzített tsszehasonlító áľak
piacképességfigyelembevételével+20oÁértéknövelotényezőveljavaslommegemelni
érték:184.000 Fymz
ennek megľáleiđena módosítoti fajlagos forgalmi

-figyelembevéveazovezetet,atelekértékbecslésbenrögzítettműszakiésbeépíthetoségi
jól
a\ka|mazott értékmódosítótényezokkel
lehetőségeit, az osszehasonlító árak át|aga az
tükĺözi az értéke\tingatlan piaci helyzetét.
rögzített, módosított
A fenti indokok Íigyelembe vételévelaz éľtékbecslésben
ezt az értéketjavas|om
során
értékesítés
102.120.000 Ft forjalmi értékľeális, az
firyelembe venni.

Budapest 2016-04-25
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ÉnľÉxelÉsle EoÍ.lyĺĺvÁľrlv

A

kívüĺjegyzett telek nettó forgalmi értékéta fordulónapon, az alábbĺak szerint á||apítottuk
meg:

ovezeti besoro|ás: Csarnok negyed
Epítésiĺĺvezet
Te|ek méĺetem2
Faj|agos forgalmi értéknettó Ftlmz
Forgalmiértékkerekítve, nettó Ft
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Mérnökĺ és |gazságĺjgyi Szakértői Kít.

E|őzmények

1-

A

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ zÍt. meg,bĺzásĺkeretszeződése alapján az
Avant.lmmo Mémokĺés lgazságÜgyi Szakértői Kft. elkészítette a kívti|jegyzett ingat|an forgalmi értékbecs|ését.
2. A|ape|vek, fe|téte|ek

A megbízók á|tal rende|kezésre bocsátott adatok va|ódiságát és teljességétnem vitattuk.
Az átadott adatok rogzĺtéséntú|jogitermészetű vizsgá|at nem tortént.
- A vizsgá|at során az ingat|ant szemrevételezésse| minősítettuk, más je||egĹÍ, invazív, stati-

kai diagnosztikai vizsgá|at nem tortént.
- Potenciá|isan veszélyes körulmények, anyagok előfordulását nem rögzítettük, ezekért, iĺlet.
ve a fe|fedezésukhöz szükséges szakérte|emért nem vise|ünk fe|e|ősséget.
- A forgalmi értékmeghatározásáná| az ingat|an egészben torténő értékesítését
tételeztük
fel. Az ingat|ant tehermentes, birtokba vehető á||apotban értéke|ttjk'
- A szakvélemény kizárólag az 1. pontban leĺrt célra készÚ|t, bárme|y egyéb cé|ra történő
feIhaszná|ása nem engedélyezett.
- A szakvé|eménybenszereplő értékmindĺg egy adott időpontra -a fordu|ónapra- vonatkozik,
mert az értéknagysága fotyamatosan vá|tozik- A befektetők és tulajdonosok az adott vagyontárgyat, a gazdaságĺ, potitikai, jogi kömyezet vá|tozását és az ezekke| összefuggő kockázatot minden időpontban, újabb információk birtokában másként Íté|ikmeg.
- Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepe|, |egjobb tudomásunk szerint he|ytát|ó és pontos. Felkutatásuk során az e|várhato gondossággal jártunk e|, de nem válla|unk
feĺelősséget o|yan adat, vélemény vagy becs|és pontosságáéń, amit mások adtak át ré.
szunkre.
- A szakvé|emény kĺzáró|ag a megbĺzó részérekészÜlt, i||etéktelenek semmilyen formában
nem hasznáĺhatják fel. Nem hozhatók nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem egésze a készítő előzetes írásbe|ijóváhagyása né|kÚl. A szakvélemény a Ptk. 86.s (1-4) bekezdése a|apján torvénnyel védett szel|emi a|kotás.

Tanúsítvány

3.

A szakvé|eménykészítője tanúsí$a, hogy az álta|a tett megállapítások igazak, és he|ytá|lóak,
a megbĺzott függet|en, és díjazása nem fÜgg a megállapított értélđől.A vé|eményben foglalt
e le

4.

mzéseket, véle ménya| kotásokat a kor|átozi fe|téte|ek hatá ro|ják be.

Az ingatlan |eírása

4,1. Az ingatlan környezete

Az ingatlan természetben a kívü|jegyzett címen, bettenileten találhati. Az úttest és a járda az
ingatlan előtt szilárd asáa|t burko|atrj. Az utcában vízvezeték, csatorna, e|ektromos és gázvezeték van- Csapadékvíz-e|vezetésreegyesített víze|vezető rendszer szolgá|.

A törnegköz|ekedési eszkozÖk mąá|lója 5 peľcen belĹil e|éĺhető.Személygépkocsiva| par-

kolni az ingat|an teniletén és előtte, az utcán lehet'
Elelmiszer alapel|átást szolgá|ó bevásár|ási lehetőség gyalogosan, 5 percen be|ul, közintézmények, szo|gá|tatások, piac, bevásárlóközpont tomegközlekedésĺ járművekkel 5 percen
belül elérhető. A komyezeti terhelés és a |evegőszennyeződés közepes, a közbiztonsági
helyzet a rendőrség koze|sége rniatt a komyék át|agánáljobb.

Budapest, V||l. Víg u. 39. 349í9 hrsz
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4.2. A te|ek |eírása

A

Megnevezés

Kivett beépítet|en tertj|et

Tulajdonos

Bp. Vl|l. ker. onkormányzat1/1

Telek terulete

555

ovezeti besoro|ás
Párkánymagasság

L1-Vn-1

m2

19,0 m

me||éke|t ovezeti besoro|ás szerint alakították ki a tárgyĺ telket.

A telek tég|alap a|akú' jo

o|da|arányú. Tenge|yének tájolása K-Ny-i, fe|színe sík' Háľom oldalról épÜletekkel és tömor
pince, fö|dszint, 4 eme.
kerítésse|, azutca fe|őldrótÍonattal bekerített. Balo|dalán új építésĹĺ,
|et és tetőtér.beépítésesépti|et á|l. Azutcán minden közmíi a|apvezeték (vezetékes Vĺz, csatorna, elektromos áram és gázvezeték) kiépített. A te|ken ideiglenes vízirát a|akított ki a bér.
lő. A telek fe|színérő| nincs panoráma. A határo|ó kerÍtéseképü|etek feltételezhetően a jogi
bińokhatáron á|lnak. Értexet képvise|ő növényzet a te|ken nincs.
A teĺek 1i1 onkormányzati tu|ajdon, tulajdonviszonya rendezett. Az ingatlan-nyi|vántartásba
be nem jegyzett egyéb jogokról és tényekrő| nincs tudomásunk.

A Józsefváros Kerületi ÉpÍtesiSzabá|yzat (JóKÉSZ) sző|o 66ĺ2007. (X|l. 12.) ok. számú rendelet e|őírásai szerint az ingat|an ovezeti besoro|ása L1-Vl||-1. A maximális beépítésmértéke 65%, legnagyobb szintteni|etĺ mutatója 4,oo mzlm2, terepszint alattĺ beépítésmértéke
85o/o, a |egkisebb zoldfelü|et

mértéke15o/o, AzépÜlet párkánymagassága 19,0 m.

Budapest, VlIl. Víg u.39. 34919 hľsz
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s. Éĺéktépzés
5.1.

Az ingat|an értéke|ésénekmódszere

Az A|Ioeszroz ÉrtérelőkEurópaĺ Csoportja (TEGOVA) ajánlása a|apján az ingatĺan je||egére
vaĺó tekintettel, a piaci összehasonlító adatokon alapuló értékmegál|apítás módszerét alka|maztuk. Figye|embe vettuk a 2612005' (V|ll. í 1.) sz. rendelette| módosított 2511997 ' (v|||.
1.) PM és az 54ĺ1997. (V|t|. 1.) FM sz. rendeletés az European Valuatĺon Standards (EVS)

2003. és 2006. évi értékelésiszabvány módszertiani előírásait.
fe|adat. Ezért helyszíni szem|ét tartottunk, fényképeket
készítetttink, szóbe|i tájékoáatást kaptunk, komyezettanulmányt végeztünk, és az onkormányzatnál informá|ódtunk. A forga|mĺ értékmegállapításáhozfe|haszná|tuk a KSH, az |I|etékhĺvata|ĺ,a nyomtatott és az elektronikus szaksajtiban (|ngat|an Adatbank, TERINFo,
oriGo) fe|lelhető, valamint a más szakcégek á|ta| rende|kezésrjnkre bocsátott árakat, és az
Avant. mmo @ Kfi. adatbázisának információit.
Az Angol Királyi Vagyonértékelők szóvetsége (R|cS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyí|t piaci értékaz, az ár, ame|y összegért egy Vagyontárgyban va|ó érdekeĺtségmé|tányosan, magánjogi szerződés keretében készpénzéńa legnagyobb va|ószínűséggel eladhato. A pontos ár csak versenyeáetésse| állapíthato meg.

Az ingatlanok értékeléseösszetett

I

Fe|tételei:
- Az e|adó hĄ|andó az e|adásra.
- Az adásvételi táľgya|ások lebonyolításához figye|embe véve a vagyontárgy jel|egét, és a
piaci heĺyzetet, ésszenĺhosszúságú időtartam áll rende|kezésre.
- A tárgya|ás időszakában azértéknem változik.
t A vagyontárgy szabadon ken]| piacra, meghirdetése megfe|elő nyi|vánossággal történik.
- Alta|ánostól eltérő speciá|is vevői kulön aján|atot nem vesztink fĺgyeĺembe'

Éĺełmóoosítótényezők
Értérnove|ő tényezők
Értékcsokkentőtényezők

L1-Vll|-1 építésiovezet
Nincsenek

Budapest, V|ll. Víg u. 39. 34919 hrsz
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6

5.2' Te|ek összehason|ító adatok

Cím

2
?
Ar (Ft)

5

lnformácĺó forrás
ngatlan alapterrilete (m')

I
I

Vl||' Vĺg u.39.

3

4

V|ĺ|. Tolnai L' u.

Vlll. lvlagdolna u.

V|ll' Bérkocsis u.

V|l|. Koszorú u.

152 400 000

76 200 000

98 000 000

Ingallan-com

lngatĺan.com

lngatlan.com

Ingatlan.com

555
167 407

I

Fajlagos ár nettó (FtIm.\
Ingatlan jellege

Az árje|lege

Korrekcios tényezo
1',l' Tuĺajdonjogi Viszony
12 Korrekcĺos tényezó
13 Terhek (szo|ga|om, hasznáĺat)
14 Korrekciós tényezö
10

15
16
17
18
19

2

Gazdasági tényezők

4
6
7

1

ÉÍÍékelendô

1

Eladás l Ąán|at

i

dő

86Ą

455
167 473

590
166 102

714
,ĺ59 664

EpÍtésitelek

ÉpítésiteIek

ÉpĺtésiÍe|ek

Epĺ1esiteIek

Kná|atiáĺ
0,95

Kíná|atĺ ár

Kíná|ati ár

Kíná|ati ár

0,95

0,95

0,95

Tulajdon

TuÍajdon

Tulajdon

Tulaldon

1,00

1,00
ntncs

ntncs

1,00

1,00
ntncs
1,00

2016.

2016.

'1,00

í'00

'00
2016.

144 780 000

72 390 000
159 099

1,00
93 100 000
157 797

2016.

Korrekciós ténvező
Korrigá|t ár

Koĺrigáĺtegy9é gár (FUm.)

159 036

Helvszíni ténvezők

14 000 000

176 389

nlncs

pontja

1

167 569

í

1,00
1,00

2016.
.ĺ

'00

'108 300

20 MegkÖze|íthetőség

ua.

ua.

ua.

ua.

Korrekciós tényező
22 E|he|yezkedés az utcán be|tj|
23 Korrekciós tényező
24 InfrastruKúra. kÖzművek az utcán
25 Korrekciós ténvezŐ

1,00

1,00

1,00

1,00

21

26
27
28
29
30

000

151 681

ua,

ua.

ua.

ua.

1,00

1,00

1,00

1,00

ua-

ua.

ua.

uo.

1,00

't,00

1,00

1,00

jobb

iobb

jobb

ua.

0,95

0,95

0,95

1,00

Nincs

ua.

ua.

ua.

ua-

152 981

159 't91

1,00
151 144

1,00
149 907

't,00
151 68,ĺ

r-s

ua.

rosszabb

rosszabb

rosszabb

1,00

1,05

ĺ

ua.

ua,

ua.

Korrekciós tényęő

'r,00

1,00

í

Fe|szĺn, lejtés
Korrekciós tényeő

ua.

ua.

ua.

ua.

1,00

1,00

1,00

1,00

ua.

ua.

ua.

ua.

1,00

1,00

í

1,00

ua.

ua.

ua.

ua.

1;00

1,00

1,00

1,00

ua.

ua.

ua.

ua,

1,00
158 701

1,00
157 402

1,00

Vízóra

|nírastruktúra, kÖzművek a te|ken

Korrekcĺós ténvezó

Kerítés
Korrekcios tényeő
Korrigált egységár (FUm")

1,00

--.==JE/p,dh atósás i ténvezők
3Z Piacképessgg )
31

33
34
35
36
37
38

WĘ@łźíyező

)

Haszná|hatóság, funkció' o|da|arány
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