
l. pÁlyÁZłTlrurĺÍvÁs

Budapest Főváros X. kerĺilet Kőbányai onkoľmányzat Képviselő_testĹiletę 38412017. (XI. 23.)
határozata alapjén egyiittesen éľtékesíteni kívánja aZ IlI arányban tulajdonát képező
38428/4lN4l,3842814lł48 és a3842814lN50 helyrajzi számokon felvett, természętben Budapest
X. keľĺilet Szállás utca 32-34. szám alatti iiľöklakás ingatlanokat:

Szállás utca 32-34. III. lh. fszt. 15.

A lakás alapterületeo komfortfokozata: 34 mz /komfoľtos

Alakáshoz tartoző közös tulajdoni hányad: 179110000

A lakás helyĺségei: l szoba, konyha, mosdófiilke

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakás ktiziis költsége és felújításĺ alap: Közös költség: 10 740 Ftlhő
Felújítási alap: l 790 Ftlhó - vizőrźs

Szállás utca 32_34. III. lh. I. 6.

A lakás alapteľülete, komťoľtfokozata: 36 mŻ lkomfortos

A lakáshoz tartoző kiizös tulajdoni hányad: 190/10000

A lakás helyiségei: I szoba, konyha, kamra

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakás kiiziis költsége és felújítási alap: Közös költség: 11 400 Ft/hó

Felújítási alap: l 900 Ft/hó - vuőrás

Szállás utca 32_34. III. lh. I. 7/A.

A lakás alapteľülete, komfoľtfokozataz 68 m2 lkomfortos

Alakáshoz taľtoző köztis tulajdoni hányad: 360/10000

A lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, előszoba, fuľdőszoba, wc

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakás kiiziis ktiltsége és felújítási alap: Közös költség: 21 600 Ftlhő



Felujítási alap: 3 600 Ft/hó - vízőrás

Az ingatlanok kikiáltási ára: 30 060 000 Ft _ mely źrkiztĺrőLagosan az
eryüttesen töľténő éľtékesítéséľe értendő

A pźiyźzatot a Budapest Főváros X. keľiilęt Kőbányai Önkormányzat megbzásából a Kőbányai
Vagyonkeze|ő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám:01-10-042140,
adőszźĺm: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810-114-01' adatkezelés nyilvántaľtási
száma: NAIH-7059312013, képviseletében eljáró személy: Szabó Lász|ő vezérigazgató) mint
Pź/rytłńatő íľja ki.

Apállyázatľa jelentkezés helye, módja és hatáľideje: Kőbányai Vagyonkezeló Zrt., címe: 1l07
Budapest, Ceglédi utca 30. fiőépület' I. emelęt 102-es számű irodában átvehető ingyenes jelentkezési
lap kitöltésével,2018. febľuár 28. (szerda) 16 óráig beérkezőleg lehet jelentkęzni.

A páůyázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályazati biztosíték
mértéke a kikiáltási át I\Y,-a (3 006 000 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell
megfizetni, mely töľténhet a Pályáztatő pénńárába történo készpénzbefizetéssel vagy a pályźntatő
oTP Bank Nyľt.-nél vęzętett 11794008 -20508524 számu szám|ájźlra átutalással.

Apáůyánatĺ táľgyalás helye és időpontja: aKóbányai Vagyonkezęlo Zrt. címe: 1l07 Budapest'
Ceglédi utca 30. ťoépiilet,II. emeleti tźtrgya|ő,2018. március 5. (hétfib) 9 óra.

Az ĺngatlanok megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés a|ap1én az a|ź"ŕbi időpontokban

- 2018. febľuár 6'

- 2018. febľuáľ 13.

- 2018. február 20.

(Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725, Heľmann Eľnő, tel.: 06-1-666-Ż79Ż)

P ály ázati tá ľgya láson való ľészvétel feltéte Ieĺ :

a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése,
b) a szijkséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
c) apályázati felhívásban megjelĺilt időpontig apályź.zati biztosíték megfizetése.

rr PÁLYÁZAT|FELTETELEK

I. A pá|yźlzatra a jelentkezési lap teljes korű kitoltésével és hatáľidőben történő leadásával
lehet jelentkezni, amihęz a szükséges melléklęteket csatolni kell. Az ajźnlraÍi kötöttség 60
nap.

2. Ajelentkezési lapon a pályázőnaknyilatkoznia kell aľľól, hogy

a) apáIyázati fęlhívásban foglalt pźiyazati feltételeket megismerte és elfogadja'
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pćłIyźłzat elblrź.Jźsáva|

kapc so latb a n ho zzájźľul,
c) 3 hónapnál ľé gebben leját ka ztartozása n incs,
d) a tulajdonszęrzési képessége nem korlátozott,



e) azingatlanokat megtekintette, illetve azokmuszaki állapotát megismeľte,

f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű Vételi ajánlatot tesz aZ ingatlanok
megvásáľlására,

g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a ptiyáńatő megb:r'źsźtból a Dr. Nagy Judit
Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-változásbejegyzése soľán a Földhivata|nál; a
pályáző vći|a|ja, hogy az Ügyvédi lroda részéľe 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat,
valamint 6 600 Ft ingatlan_nyilvántaľtási igazgatási szolgáltatási díjat megflrzet az adásvételi
szerződés megkötésével egyidejűleg.

h) a Pályéző - amennyiben belftjldi vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szęrvezet - köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
módon nyilatkozni aľról, hogy a Nemzeti vagyonľól szőlő Ż011. évi CXCVI törvény 3.$ (1)
bekezdésében meghatáľoZott éLtléLthatő szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Teľmészetes szęmé|y pályázőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia
kell a szeméIyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító eĘű magánokiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni, azonban aZ adásvétęli szeľződés előkészítéséhez és
me gköté séhez ü gyvé d i, v agy kö zj e g y zői me ghatalmazás szüks é ge s.

4. Jogi személy' illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell
mutatni

a) az ercdeti vállalkozói igazolvéný, vagy aKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazo|ő
cé gb íro s ági igazo|ást, va lamint

c) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő alőírási címpéldányät (a|áírási mintáját), továbbá
mindezęn iľatokat fenymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pźůyéző (vevő) kĹilÍöldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai
kivételével) űgy ez esetben a külföldiek mező- és erdőgazdasági hąsznosítósi foldnek nem
minősiilő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/20]4. (X' 20.) Kormóny rendelet
rendelkezései szerint a Budapest Főváľos Koľmányhivatalának engedélyét be kell szętęzni'

6. A pályázati biztosíték határidőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló
dokumentumot csatolni kell a jelerrtkezési laphoz.

7. A páiyátzati tárgyalás megkezdéséig a Pá|yáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami
nem teľjed |<l a pályázati biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséľe.

8. A jelentkezési lapot a, Kőbányai Vagyonkeze|ő Zrt', kijelölt munkatársa veheti ĺĺt a
páIyázőtől a pá,|yězati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a
pályźzónak lehetősége van aZ ingatlant megtekinteni.

9. Apźilyázatibiztosíték összege, valamint avétęlfukizärő|agmagyaľ forintban hatćrozhatő és
ťlzethetó meg. A pályázati biztosíték nem kamatozik.

1'0.Az ingatlanok a kikiáltási ár aIatt nem keľĹilnek értékesítésľe.

A, pályźntatźs az ingatlan véte|źráľa vonatkozó licitálással történik' A licit érvényes, ha a páłIyźnati
tárgyaláson legalább ęgy pályáző a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső
50 000 Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes aján|xot tesznek. Apźiyźłzati
tár gy a|és n yeľte s e a le gma gas abb v ételár at me gajtnlő p á|y áző .

ll.Ha a pályázati felhívásľa kizfuőIag egy ajźn|at éľkezk, a licit akkoľ is érvényes, ha az
ajźn|atot tev ó pá|y áző a pály ázati táľgyaláso n ne m j e len ik me g.



12.APäIyáďatő képviseletében eljáľó ügyvédi iľoda a páIyźnat eredményhirdetésétől számított
30 napon belül az ingatlanľa vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pźiyázőva| a
licitálás során ajánlott összegű vételáron. A vételáľat az adásvétęli szerzodés megkötéséig
kell megťrzetni. A pályázat nyertese az adásvéte|| szęrzódés megkötésével egyidejűleg
35 000 Ft + áfa osszegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántaľtási
eljárásért fizetendő igazgatźsi szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pźiyźntató jogi
képviseletét ellátó tigyvédi iroda részérę.

13.Amennyiben a ptiyázat nyeľtese saját érdekköľében fęlmerĹilt ok követkęztébęn az
eľedményhiľdetést követő 30 napon belül az adásvételi szeľződést nem köti meg, elveszíti a
szerződéskötésľe vonatkoző jogttt és a péiyázati biztosíték összegét. Ebben az esętben a
Péiyźtztatő jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő
pá,|y ázőv al szerző dé st kötni.

A nęmzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint a
Magyarország 2014. évi központi költségvetésről sző|ő 20t3. évi CCXXX. törvény 6. $ (5)
bekezdés c) pontja éľtelmében a Magyaľ Álhmot elővásárlási jog illeti meg' amęnnyiben az
adásvétel !źĺrgytltképezó ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja. A
Magyar Allam ęlővásárlási jogának gyakorlásáľa nyitva ál1ó határidő 35 nap, az ingatlran ezt
követően adható birtokba.

14. A páIy ázat eredménytelen, ha:

a) a pźiyazók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) a PéłIyaztatő az eljárźts báľmely szakasztlban, akár indoklás nélkül is' eľedménýelennek

nyilvánÍtja,
ą a nyeľtes páIyaző visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel aPälyáztató nem

köt szerződést.

A pźiyźnati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület' I. emelet 102-es szźlmíl irodában Ělfogadási
időben, illetve telefonon a (06-l) 666-2725-ös számon kéľhető.

Félfogadási idő

Hétfő:

Szeľda:

Péntek:

Budapest, Ż018. január 23 .

1400 _ l7s0

8oo - 16o'

800 _ I 130

u.

,|

Szabó


