
l. pÁĺ.yÁ ZATI ľnĺ,rrÍvÁs

Budapest Fováros X. keľület Kőbányai onkoľmányzat Képviselő-testülete 26'7lŻ0|8' (VI. 21.)
határozata a|apjźn együttesen értékesíteni kívánja az IlI atányban tulajdonát képező 4|95|l0lAl4,
4l95ll0lN5, 41951l0lAl6, 4l95ll0lN7, 4l95ll0lAl9, 4195ll0/Nl0, 41951l0lAlIl és a
41951/0lNIŻ helyrajzi számokon felvett, teľmészętben Budapest X. keriilet Alkéľ utca 31ia-b.
szám alatti ingatlanokat:

Alkéľ utca 31/a-b. fszt. 1.

A lakás alapterülete, komfoľtfokozata: 2| m2 / lakásként nyilvántaľtott, nem lakás
céIjtłra szo lgáló he lyiség

A lakáshoz tartoző ktizös tulajdoni hányad: 55/1000

A lakás helyiségei: I szoba

A lakás műszaki állapota: FeĘítandó

A lakás ktiztis ktiltsége és felújítási alap: 4785,- Ftlhó - nem vízóľás

Alkéľ utca 3l/a-b. fszt.2.

A lakás alapteľiilete, komfortfokozata: 23 mŻ / lakásként nyilvántartott, nem lakás
céljtra szo 1gáló helyiség

A lakáshoz tartoző kiizłis tulajdoni hányad: 60/1000

A lakás helyiségei: I szoba

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakás ktizłis költsége és felújítási alap: 5 220,- Ft/hó - nem vízórás

Alkéľ utca 31/a-b. fszt. 4.

A lakás alapterületeo komfortÍokozataz 27 m2

A lakáshoz tartoző ktizös tulajdoni hányad: 7Żl1000

A lakás helyiségei:

A lakás műszaki állapota: Bontott



A lakás kiiztis költsége és felújítási alap: 7 344,- Ftlhő

Alkéľ utca 3l/a-b. fszt. 5.

A lakás alapteľülete, komfortfokozata: 12 m2

A lakáshoz tartoző kiiziis tulajdoni hányad: 32l|000

A lakás helyiségei:

A lakás míĺszaki állapota: Bontott

A lakás ktizös költsége és felújítási alap: 3 Ż64,- Ftlhő

Alkér utca 31/a-b. félemelet. 4.

A lakás alapteľülete, komfortfokozata: Ż2 m2 lkomfoľt nélküli

A lakáshoz tartoző közös tulajdoni hányad: 5711000

A lakás helyiségei: 1 szoba, konyha

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakás köztis ktiltsége és felrijítási alap: 4 959,- Ft/hó - nem vízóľás

Alkéľ utca 3l/a-b. félemelet. 5.

A lakás alapteľü lete, komfo rtfokozata: 43 mz lkomfortos

A lakáshoz tartoző közös tulajdoni hányad: l l3l1000

A lakás helyiségei: l szoba' konyha' fürdő, kamľa

A lakás műszaki állapota: Fetújítandó

A lakás ktizös kłiltsége és felújításĺ alap: 9 83l,- Ft/hó - nem vízórás



Alkéľ utca 3lia-b. félemelet. 6.

A lakás alapteriilete, komfoľtfokozata: 29 mŻ lkomfortos

A lakáshoz tartozó köziis tulajdoni hányad: 77ll000

Ä lakás helyiségei: l szoba, konyha, fiirdő

A lakás míĺszaki állapota: Felújítandó

A lakás közös kiiltsége és felújítási alap: 6 699,- Ft/hó - nem vĺzÓľás

Alkéľ utca 3l/a-b. félemelet. 7.

A lakás alapteľüIete, komfoľtfokozata: 25 m2 lkomfortos

A lakáshoz tartoző köziis tulajdoni hányad: 66ll000

A lakás helyiségei: 1 szoba, konyha, füľdő

A lakás műszaki állapota: Felujítandó

A lakás ktiziis ktiltsége és felújítási alap: 5 742,- Ft/hó - vízőrás

Az ingatlanok kikiáltási ára: t3 947 000 Ft - mely źrkizárő|agosan az
együttęSen történő értékes ítésére értendő

A pál}ĺázatra kiíľt ingatlan kikiáltási árának meghatározása során fig}ĺelembe lett véve az ingatlanľól
korábban (2017. június 28-án) készĹilt statikai szakvélemén}ĺ. A szakvélemény összefoglalása
kimondja: .. Az épĺilęt" mind taľtószerkezeti értelęmben. mind egyéb szerkezęteiben nem felel meg a
mai igényeknek. teljęs egészében elhasználódott. több részlętében komolyan veszél)zes. mint a
taľtófalak kotőanyagának hiánya. illetve a tűzfalai életveszélyt jelentenek a környezetében
taľtózkodókľa.'' Lebontása javaso lt.

A pźńyéĺzatot a Budapest Főváros X. kerĹilet Kőbányai Önkormányzat megbízźtsábó1 a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1l07 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám:0l_10-042l40,
adőszám: 10816772-2-42, statlsztikai számjet: l08l6772-6810-114-0l' adatkezęlés nyilvántaľtási
száma: NAIH-70593l20l3, képviseletében eljáró személy: Szabó LtszIő vezérigazgató) mint
PáIyáztatő Írja ki.

A páůyázatľa jelentkezés helye, módja és hatáľideje: Kóbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: l l07
Budapest, Ceglédi utca 30. főépület' I. emelet l02_es szám(s irodában átvehető ingyenes jelentkezési
lap kitoltésével, 201 8. szeptember 2l. (péntek) 12:00 őľáig beéľkezőleg lehet jelentkezni.



A' pátlyázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pá,|yźnati biztosíték
mértéke a kikiáltási áľ l}Yo-a (l 394 700,-Ft). A biztosítékot a jelentkezés hatáľidejéig kelt
megfizetni' mely töľténhet a Pályáztatő pénztźtrába torténő készpénzbefizetéssel vagy a pá|yźĺztatő
oTP Bank Nfi.-nél vezetett 1 1794008 _ Ż0508524 szźlm'ű széłmlájfua átutalással.

Apá|yázati táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkeze|ő Zrt. címe: 1107 Budapest'
Ceglédi utca 30. II. épület, 2018. szeptembęr 25. (kedd) 920 őra.

Az ingatlanok megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapjźnazalrt.bbi időpontokban

- 2018. augusztus 23.

- 2018. augusztus 28.

- 2018. szeptember 4.

- 2018. szeptember 13.

(Holly Tünde, tęl.: 06-1-666-2725, Hermann Eľnő, tel.: 06-|-666-Ż792)

P á|y ánati tá ľgyaláso n való ľészvéte l fe ltétele i :

a) a je\entkezési lap teljes körű kitöltése,
b) a szijkséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
c) apźiyázatifelhívásban megjelölt időpontig apáIyźnati biztosíték megťrzetése

II. PALYA Z ATI FE LTETELEK

1. A páIyźĺzatra a jelentkezési lap teljes körű kitoltésével és hatáľidőben történő leadásával
lehet jelentkezni, amihęz a szükséges mellékleteket csatolni kęll. Az ajéłnlati kötöttség 60
nap.

2. Ajelentkezési lapon a pályázőnaknyilatkoznia kell arľól, hogy

a) aptłlyázati felhívásban foglalt pállyázati ťeltételeket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezęléséhez a pál'yézat ęlbÍľálásával

kapcso latba n ho zzájáľ ul,
c) 3 hónapnál régebben lejártköztaľtozźsa nincs,
d) a tulajdonszeľzés i képessége nem korlátozott'
e) az ingatlanokat megtekintette, illetve azokmúszaki állapotát megismeľte,

Í) legalább a kikiáltási árnak megfelelő osszegű Vételi aján\atot tęsz aZ ingatlanok
megvásáľlására,

Đ tudomásul veszi, hogy az adásvételi szęrződést a pá|yáztatő megbzásźlból a Dr. Nagy Judit
Ügyvédi Iľoda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzése soľán a Fcildhivatalná|; a
pćllyáző véĺ|Ialja, hogy az Ügyvédi [ľoda részére 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat,
valamint 6 600 Ft ingatlan_nyilvántartásiigazgatásiszolgáltatźlsi díjat megfizet az adásvételi
szerzódés megkötéséve l egyidejűleg.

h) aPáIyáző - amennyibęn belťoldi vagy ktilťoldijogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodő szeľvęzęt - kcjteles teljes bizonyító eľejű magánokiľatba foglalt
módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI törvény 3.$ (l)
bekezdésében meghatározott éĺtItĺthatő szęľvezeÍ feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Teľmészetes személy péúyázőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakoľ igazolnia



kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejű magánokiľatba foglatt
meghatalmazást kell csatolni, azonban az adásvételi szeľződés előkészítéséhez és
megkđtésé hez Ĺigyvéd i, vagy kcizj e gyző i me ghat a|mazás szüksé ges.

4. Jogi személy, illetvę egyéni vátlalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell
mutatni

a) az eľedeti vállalkozói igazolvźnyt,vagy aKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központ i H ivatala által kiál l ított ható sági b izo nyítváný, i l letve

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazolő
cégbíľó ság i igazo|ást, valamint

") a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő a|áírási címpéldányát (a\áírási mintáját), továbbá
mindezen iratokat fenymáso latban csato ln i ke 11 a je lentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pályáző (vevő) kiilftjldi, (Euľópai Unió tagállamainak állampolgáľai
kivételével) '(lgy ez esetben a kiilfoldiek mező- és erdőgazdasági hasznosĺtósi földnek nem
minőstilő ingatĺanokat éľintő fulajdonszeľzéséről szóló 251/2014. (X. 20.) Kormćlny ľendelet
rendelkezései szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyét be kell szeręzni.

6. A pályázati biaosíték hatáľidőbęn történő megfizetését igazolni és aZ erről szóló
dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. A' pá|yázati tárgyalás megkezdéséig a Páůyáłztató hiánypótlási lehetőséget biztosíto ami
nem teľjed ki a pá|yánati biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai VąyonkezęIő Zrt., kijelölt munkatáľsa veheti át a
pá|yázőtől a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benytijtása ęlőtt a
pályázőnak lehetősége van aZ ingatlant megtekinteni.

9. Apályázati bixosíték összege' valamint a vételár kizárő|ag magyar foľintban határozható és
Ĺrzęthető meg. A pá|yćnatí biztosíték nem kamatozik.

10. 
^z 

ingatlanok a kikiáltási éĺr alatt nem keriilnek értékesítésľe.

A pá|yáztatźs az ingat|an véte\áráľa vonatkozó licitálással torténik. A licit érvényes, ha a pályázati
táľgyaláson legalább egy pályáző a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső
50 000 Ft, a licitálást addig kell ťolýatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. Apályázati
tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánlő páIyáző.

1l.Ha a páIyázati ťęlhívásľa kízárőIag egy ajánlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az
ajánlatot tevó pályáző apáIyázatitárgyaláson nem jelenik meg.

IŻ.APái'yártańképviseletében eljáró Ĺigyvédi iľoda a pźiyázat eredményhirdetésétől számított
30 napon belĹil az ingatlanľa vonatkozóan adásvételi szeľződést köt a nyeľtes ptiyázőval a
licitálás során ajánlott osszegű vételáron. A vételárat az adásvételi szerződés megkotéSéig
kell megfizetni. A pályázat nyertese az adásvételi szerződés megkotésével egyidejűleg
35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadijat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántaĺtási
eljáľásért fizetendő igazgatási szolgáItatási díjat köteles megfizetni a Pályáztató jogi
képviseletét ellátó ügyvédi iroda részérę.

l3.Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok kivetkeztébęn az
eredményhirdetést kovető 30 napon bel.ul az adásvétęli szerződést nem koti meg, e|veszíti a
szerződéskötésre vonatkoző jogát és a páIyázati bizosíték összegét. Ebben az esetben a
Pályáztatő jogosult az ingatlanra a kovetkező legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő
pály tłzőv al szeľző dést kotn i.

A nemzeti vagyonľól szőlő 20l1. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) és (a) bekezdése, valamint a



Magyaľország 201,4. évi központi koltségvetésről sző|ő 2013. évi CCXXX. törvény 6. $ (5)
bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Allamot elővásárlási jog illeti męg, amennyiben az
adásvétęl tárgytń képező ingatlan foľgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja. A
Magyar Allam ęlővásáľlási jogának gyakorlására nyitva éiIő hatélridő 35 nap, az ingat|an ezt
követően adható b iľtokba.

1 4. A páIyázat eredménýelen, ha:

a) apíIyźzők nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) a Ptńyź.ztatő az eljárźls báľmely szakaszában, aktĺr indoklás nélkül is' eredménýelennek

nyilvánÍtja,
C) a nyeľtes pá|yáző visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel aPéł|yźłztató nem

kot szeľződést.

A páIyázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. (1107 Budapest' Ceglédi utca 30') ťoépület' I. emelet 102-es szämű irodában felfogadási
időben, illetve telefonon a (06-1) 666-Ż7Ż5-ös számon kérhętő.

Félfogadási idő

Hétfr.

Szerda:

Péntelc.

14a0 - ł 73l)

800 _ I 600

3ło - 1 1s0

u.
Budapest, 201 8. augusztus I 5. I

vezéris.azsatő ,
tw,


