I.

PALYAZATI FELHIVAS

Budapest Főváros X. kerülęt Kőbányai Önkoľmányzat Képviselő-testületę 387l2Ol7. (XI. 23)
hatźrozata alapján értékesítenikívánja az 1lI arźnyban tulajdonát képezó 41598l0/Cl1 helyrajzi
számon felvett, teľmészetbenBudapest X. keľület Alkéľatca 7. fszt. 8. szám a|atti öröklakás
ingatlant:

A lakás alapteľü lete,

ko mfo ľtfokozata

A lakáshoz tartozó kiiziis tulajdoni

:

hányad:

15 m2

lkomfort nélküli

524/|0000

A lakás helyiségei:

1

A lakás míĺszakiállapota:

Felújítandó

Az ingatlan ktiziis költsége:

4716Ft/hő - vlz'őrźs

Az ingatlan kikiáltási áľa:

2 141 000 Ft

ťelszoba, konyha

A

pźiyázatot a Budapest Főváľos X. keľület Kőbányai onkoľmányzat megbuásából.a Kőbányai
Vagyonkezęlo Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Cegléđiutca 30., cégjegyzékszám: 0l-l0-042l40,
adőszám'. 10816772-2-42, statisď.ikai számjel: 10816"/72-6810-114-01, adatkezelés nyilvántaľtási
száma: NAIH-70593120I3, képviseletébeneljáró személy: Szabó Lász|ó vezéľigazgató) mint
Péůyáztatő íľjaki.
ApáĺJyálzatľa jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107
Budapest, Ceglédi utca 30. ťoépület, I. emelet l02-es számu irodában átvehető ingyenes jelentkezési
lap kitoltésével,20l8. februáľ 28. (szeľda) l600 óľáig beéľkeżőleg lehet jelentkezni.

A

páůyáuati biztosíték mértéke,megfizetésénekhatárideje és módja: A pälyázati biztosíték
mértékea kikiáltási ár lU%o-a (2l4 I00 FĐ. A biztosítékot a jelentkezés hatáľidejéig kell megťrzetni,
mely töľténhet a PáIyźlztatő pénztárź.ůiatőrténő készpéĺubefizetésselvagy a péiyźztatő oTP Bank
Nyľt. -né l v ezetett 1 1 79400 8 - Ż0 5 08 5Ż4 szźlmű széłm|äjára átutalással.
A'páůyálzati táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vąyonkezę|ő Zrt. címe: 1l07 Budapest,
Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyalő,20l8. március 5. (hétťo)930 óľa.

Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés a|apján
_

2018. fobľuáľ 8.

- 2018. február
-

az a|źbbi napokon:

l5.

20l8. fębrufu22.

(Rácz Szilvia, tel.: 06-1_666-2725, Hermann Eľnő, tel.: 06-|-666-2792)

ánati tá ľgya láson való ľészvételfeltéte lei
a) a je\entkezési lap teljes k<iľű kitöltése,
P á|y

:

b) a szikséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
c) a pályźzati felhívásban megjelĺilt időpontig a péiyázati biztosítékmegfizetése.

II.

1. A

PALYA ZATT FELTETELEK

pályázatra ajelentkezési lap teljes köľű kikjltésével és határidőben töľténő leadásával
Az ajánlrati kötöttség 60

lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékletęket csatolni kęll.

nap.

2.
a)

A jelentkezési lapon a pályźnőnak nyilatkoznia kell aľľól' hogy

apályźnati felhívásban foglalt pźiyézatifeltételeket megismerte és elfogadja,
tęrmészetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezęléséhez a pályázat ęlbiłěié.sával'

b) a

ą

d)

e)

fl

g)

h)

3.

kap

c

s

o

latba n bo zzájáruI,

3 hónapnál régebben lejártkönatozásanincs,
a tulajdonszęrzési képességenem koľlátozott,

azingatlant megtekintette, illetve annak műszaki á|lapotéft megismerte,

a

az

legalább
kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz
ingatlan
megvásárlására,
tudomźlsul veszi, hogy az adásvételi szerzódést a pályěztatő megbízéłsábőla Dr. Nagy Judit
Ügyvédi Iľoda készítiés jár el a fulajdonjog-vźitozás bejegyzése során a Földhivata|néłl; a
pá|yáző véilalja, hogy az Ügyvédi Iľoda részére35 000 Ft + éLfa ügyvédi munkadíjat,
valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántaftétsi igazgatási szolgźitatźtsidíjat megťrzet az adźsvétęli
szęrzodés megkötésével egyidejiĺleg.
a Péůyéző- amennyiben belftjldi vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervęzęt - köteles teljes bizonyító erejiĺ magánokiratba foglalt
módon nyilatkozni aľról' hogy a Nęmzeti vagyonról szőlő 20ll. évi CXCVI törvény 3.$ (l)
bekezdésében meghatározott éúlźÍhatőszqvezet feltételeinek maľadéktalanul megťelel.
Teľmészetes személy pályázőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakoľ igazolnia
kell a szeméIyazonosságát, képviselet ęsętén teljes bizonyító eľejű magánokiratba foglalt

meghatalmazást kell csatolni, azonbarl az adásvételi szerződés előkészítéséhezés
megkötéséhez ügyvédi, vagy közjeg yzői me ghatalmazás szükséges.

4. Jogi

személy, illetve egyéni vál|alkoző ęsętén a jelentkezési lap benýjtásakoľ be kell

mutatni

a)
b)

c)

az ercdeti vállalkozói igazo|vźnyt, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Kĺizponti Hivatala által kiállított hatósági bizonyitváný, illetve
a 30 napnál nęm régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban lététigazo|ő
cé gb íľó sági igazolást, valam int
jogosult képviselő alá'íĺási címpéldányźú(a|áírásimintájźt),továbbá
atźłrsaságcégsegyzésére
mindezen iľatokat fenymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a páIyáző (vevő) kĹilfildi, (Euľópai Unió

tagállamainak állampolgárai
kivételével)űgy ez esętben a küĺföĺdiek mező- és eľdőgazdasági hasznosítósi föĺdnek nem
minősĹilő ingatlanokat éľintő tuĺajdonszerzéséľőlszóló 251/2014. (X. 20.) Kormóny rendelet
ľendelkezéseiszeľint a Budapest Főváros Kormányhivata|ának engedélyétbe kell szqezni.

6. A

pźłIyézatibiztosíték hatáľidőben töľténő megfizetését igazolni
dokumęntumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

és aZ erľől

szőIő

7.

táľgyalás megkezdéséĺga Pályáztatőhiánypótlási lehetőséget bĺztosít,ami
^pá|yánati
nem teľjed |<l a pálĘá.zati biztosítékhatáľidőn trĺli megÍizetéséľe.

8. A

jelentkezési lapot

a Kőbányai

Vagyonkeze\ő Zrt,, kijelölt munkatáľsa veheti át a

páIyźnőtő| a pá|yázati felhívásban megielcilt időpontig. A jelentkezési lap benýjtása előtt a
páIyázőnak lehetősége van aZ ingatlant megtekinteni.

9.

A pályazati biztosíték összege, valamint a véte\źrkizárőlag magyaľ forintban határozhatő
Íizethető meg. A pálryźzati biztosítéknem kamatozik.

I0.Az

és

ingatlan a kikiáltási fu a|att nem keľül értékesítésre.

A pályáztatás az ingatlan
tárgyaláson legalább

A licit éľvényes,ha a pályźzati
egy péiyáző a kikiáltási érat megajánlja. A licitlépcső
50 000 Ft' a licitálást addig kell folýatni' amíg a licitálókérvényes ajánlatot tesznek. ApáIyázati
véte|árára vonatkozĺi licitálással töľténik.

tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pźůyáző.

l1.Ha a

pá|yazati felhívásra kizźĺrőlagegy aján|at érkęzik, a licit akkoľ
ajánlatot tevő pályźző apályázati táľgyaláson nem jelenik meg.

is érvényes,ha

az

12.APályáztatőképviseletében eljáľó ügyvédi iroda a pźł|yźłzat
eľedményhirdetésétőlszámított
napon
ingatlanľa
30
belül az
vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyeľtes pźłIyázőval a
licitálás során ajánlott összegű vételáľon. A vétęláľataz adásvételi szerződés megkötéséig
kell megfizetni. A pźúyázat nyeľtese az adásvételi szerzodés megkötésével egyidejűleg
35 000 Ft + áťa összegiĺ ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási
eljárásért Íizetendő igazgatási szolgá|tatási díjat köteles megfizetni 'a Pályźztató jogi
képviseletétęllátó ügyvédi iroda részére.

l3.Amennyiben

a

pályázat nyeľtese saját érdekköľében felmeľült

ok

k<ivetkęztében aZ
eredményhiľdetést követő 30 napon belül az adásvételi szęrződést nem köti meg, elveszíti a
szerződéskötésre vonatkoző jogéúés a pźiytłzatibiztosítékösszegét. Ebben az ęsetben a
PáIyáztatő jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb éľvényesajánlatot tevő
p éł|yazőv

a| szęt ző

dé st

kötn i.

A

nemzeti vagyonról szőlő 20|1. évi CXCVI. töľvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint a
Magyaľország 2014. évi központi költségvetésről szőIő 2013. évi CCXXX. töľvény 6. $ (5)
bekezdés c) pontja éľtelmébena Magyar Allamot ęlővásáľlási jog illeti meg, amennyiben az
adásvétęl !źrgyéńképezóingatlan forgalmi értékeaz 5 000 000 Ft összegiĺ éľtékhatáľtmeghaladja. A
Magyar Allam elővásáľlási jogának gyakorlására nyitva áIlrő határidő 35 nap, az ingatlan ezt
követően adható biľtokba.

l

4.

a)

A

pály ázat er edménýe len'

ha

:

apá|yázőknem tettek érvényesvételi ajánlatot,
PáIyáztatő az eljáréts báľmely szakaszélban, akár indoklás nélkül is, eredménýelennek
nyilvánitja,
a nyeľtes pályáző visszalépéseesetében, ha a soron kövętkęző helyezettel aPáIyáztató nem
köt szerződést.

b) a

c)

A páIyázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő

Zrt. (1107 Budapest' Ceglédi utca 30.) ťoépület, [. emelet 102-es számű irodában felfogadási
időben, illetve tęlefonon a (06_1) 666-2725-ös

számon kérhető.

Félfogadási idő:
Hétfő:

1400 _ 1730

Szeľda:

800 _

Péntek:

800

-

1600

]ťa
u.

1,

Budapest, 201 8. janufu 23
Szabó
vezet

