
I. PALYAZATT, FELHTVAS

Budapest Főváros X. keľület Kőbányai onkoľmányzat Képviselő-testületę 26812018' (VI.2l.)
határozata a\apjźn éľtékesíteni kívánja az llI arányban tulajdonát képezo 4l003l2lN4Ż he|yrajzi
számon felvett, természetben Budapest X. keľület Táľna utca 4. I. emelet 36la. szźłm alatti
öröklakás ingatlant:

A lakás alapteľülete, komfo ľtfokozataz 17 m2lkomfort nélküli

lakásként nyilvántartott, nem lakás céljára
szolgáló helyiség

A lakáshoz tartoző köziis tulajdoni hányad: 37ll0000

A lakás helyiségei: 1 szoba, konyha

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

Az ingatlan ktizös költsége: 6 056,- Ft/hó + 9Ż5,- Ft felújítáSi alap - vízőrźs

Az ingatlan kikiáltási áľa: 3 344 000 Fr

A páLyázatot a Budapest Főváros X' kerĹitet Kőbányai onkoľmányzat megbízásából a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. (székhely: ll07 Budapest, Ceglédi utca 30., cégiegyzékszám:01-l0-042l40'
adőszám: 1081677Ż-Ż-4Ż, statisztikai számjel: l081677Ż-6810-l14-0l, adatkezelés nyilvántartási
száma: NAIH-70593/20I3, képviseletében eljáľó személy: Szabó Lźsz|ő vezérigazgató) mint
Pályáztatő írja ki.

A' pá|yázatľa jelentkezés helyeo módja és határideje: Kőbányai Vąyonkezelo Zľt., címę: l l07
Budapest, Ceglédi utca 30. ťoépület, I. emelet 102-es szźlmu irodában átvehető ingyenes jelentkezési
tap kitoltésével, 20l8. szeptember 2|. (péntek) 1200 őráíg beéľkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték méľtéke, megfizetésének hatáľideje és módja: A pá|ytnati biztosíték
mértéke a kikiáltási ár l}Yo-a (334 4a0 FĐ' A bixosítékot a jelentkezés határidejéig kell megťtzetni,
mely töľténhet a Pályáztatő pénztárába történo készpénzbęfizętéssel vagy a páIyáztatő oTP Bank
Nyrt. - né l vezetett 1 1 79400 8 - 20 5 08 524 számŰ szám\ájár a átutalás sal.

A pá|yázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkeze|ó Zrt. címe: 1 l07 Budapest,
Ceglédi utca 30. [I. épület, 201 8. szeptember 25. (kedd) 9 oo óľa.

Az ingatlan megtekintése: E,lőzetes időpont egyeztetés a|apjtn azaIábbi napon:

Mivel a lakús bejúrata le vanÍalaz'va. csak egy időpontban van lehetőség a megtekintésre.

- 20l8. augusztus 30-án,

(Holly Tünde, tel.: 06- |-666-Ż7Ż5, Heľmann Eľnő, tel': 06-|-666-279Ż)



P ály ázati tá rgya láso n va ló részvétel fe ltéte lei :

a) a jelentkezési lap teljes kdrií kit<jltése,
ó/ a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsato[ása, valamint
c) apá|yźłzatifelhívásban megjelölt időpontig apźůyázati bizosíték megfizetése.

il. PÁLYÁ ZATI FELTÉTELEK

1. A pályázafta ajelentkezési lap teljes köľű kitöltésével és hatáľidőben toľténő leadásával
lehet jelentkezni, amihez a szükséges melléklęteket csatolni kęll. Az aján|ati kötöttség 60
nap.

2. A jelentkezési lapon a pźiyázőnaknyilatkoznia kell arľól, hogy

a) a páÍyźnati felhívásban ťoglalt pźiyźnati feltételeket megismeľte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pálryéłzat e\bvźiásávalr

kapcso latba n hozzájźtul,
c) 3 hónapnál régebben |ejárt köztaftoztsanincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,

ą azingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megismerte'

Í) legalább a kikiáltási árnak megfolelő összegű vételi ajánlatot tesz aZ ingatlan
megvásárlásáľa'

Đ tudomásuł veszi, hogy az adásvételi szerződést apályáztatő megbuásából a Dľ. Nagy Judit
Ügyvédi lroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzésę soľán a Földhivata|nál; a
pályáző vźtllalja, hogy az Ügyvédi Iroda ľészéľe 35 000 Ft + źfa ügyvédi munkadíjat,
valamint 6 600 Ft ingatlan-nyi|véntaĺtźlsiigazgatásiszo|géitattĺsi díjat megfizet az adásvételi
szerzódés megkötésével egyidejű leg.

h) a Pályáző _ amennyiben belťoldi vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezęt _ köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba ťogtalt
módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI törvény 3.$ (l)
bekezdésében meghatározott źlt|áthatő szervezęt feltételeinek maľadéktalanul megfelel.

3. Természetes szęmély pá|yázőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnía
kell a szeméIyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító eľejű magánokiratba ťoglalt
meghatalmazást kell csatolni, azonban aZ adásvételi szęrződés előkészítéséhez és
megkötéséhez ügyvéd i, vagy kózjegyzoi meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni váltalkozó esetén a jelentkezési lap benýjtásakoľ be kętl
mutatni

a) az eľedeti vállalkozói igazo|vźný,vagy aKőzigazgatási és Ełektronikus Közszolgáltatások
Közpo nt i H ivatala álta t k iál lított ható ság i bizony ítv áný, il letve

b) a 30 napnál nem ľégebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazolő
cégbÍrósági igazo lást, valamint

C) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláÍrási címpéldányźń (aláírási mintáját), továbbá
mindezen iľatokat fenymáso latban csato ln i ke ll a je lentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pá|yáző (vevő) kĹilftjldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai
kivételével) ugy ez ęsetbęn a külftjldiek męző- és eľdőgazdasági hasznosítási ťoldnek nem
minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésérol sző|ő 25I120|4. (x. 20.) Koľmány ľendelet
rendelkezései szeľint a Budapest Főváľos Kormányhivatalának engedélyét be kell szqezní.

6' A pályźnati biĺosíték határidőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló
do kume ntumot csato ln i ke ll a je lentkezé s i \apho z.



7 . A' pá|yźlzati tárgyalás megkezdéséig a Páůyáztató hiánypótlási tehetőséget biztosít, ami
nem teľjed ki a páilyánati biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kóbányai Vąyonkeze|ó Zrt., kijelolt munkatáľsa veheti át a
páIyázőtől a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. Ajelentkezési lap benyújtása előtt a
pályázőnak lehetősége van aZ ingatlant megtekinteni.

9. Apályázati bizosíték összege, valamint avéte|árkizárő|ag magyaľ forintban hatfuozhatő és
fizethętő meg. A pá'lyázati biztosíték nem kamatozik.

I0.^z ingatlan a kikiáltási tr alatt nem kerülértékesítésľe.

A pá|yáztatás az ingatLan véte\áráľa vonatkozó licitálással toľténik. A licit érvényes, ha a pźiyćłzatí
táľgyaláson legalább egy pályáző a kikiáttási trat megajánlja. A licitlépcső
50 000 Ft' a licitálást addig kell folýatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. Ä pá|yázatí
tárgyalás nyeftese a legmagasabb vételárat megajánlő pályáző.

11.Ha a ptłIyázati felhívásľa kĺzárőirag egy ajánlat éľkezik, a licit akkor is éľvényes, ha az
aján|atottevő pályźĺző a pá|yázati tárgyaláson nem jelenik meg.

12.APáIyáztatőképviseletében eljáró Ĺigyvédi iroda apáLyázat eľedményhiľdetésétől számított
30 napon belül az ingatlanľa vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pá|yázőval a
licitátás során ajánlott összegű vétęláľon. A Vételárat az adásvételi szerződés megkdtéséig
kell megfizetni. A pźiyázat nyertese az adásvéte|i szerzódés megkötésével egyidejiĺleg
35 000 Ft + áťa összegű Ĺigyvédi munkadíjat' valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási
e|járásétt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Ptúyáztató jogi
képviseletét ellátó üg1védi iľoda részére.

13.Amennyiben a pźłlyázat nyeľtese saját érdekkörében felmerült ok következtében aZ
eľedményhirdetést követő 30 napon belul az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a
szeľződéskötésre vonatkoző jogát és a pályázati biztosíték összegét. E'bben az esetbęn a
Pályán'atő jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő
pály azőv al szerző dést kötn i.

A nemzeti vagyonról sző|ő Ż0ł1. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) és (a) bękezdése' valamint a
Magyaroľszág 201.4. évi központi költségvetésľől szőlő 2013. évi CCXXX. törvény 6. $ (5)
bekezdés c) pontja éľtelmében a Magyar Államot etővásáľlási jog illeti meg' amennyiben az
adásvétel Íźtgyźúképezo ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű éftékhatáľt meghaladja. A
Magyaľ Allam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló hatáľidő 35 nap, az ingatlan ezt
követően adható birtokba.

I 4. A pályázat ęredménýe len, ha:

a) a pályázők nem tęttek éľvényes Vétęli ajánlatot,
b) a PáIyáztatő az eljárás bármely szakaszźtban, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek

nyilvánĘa,
c) a nyeľtes pá|yáző visszalépése esetében, ha a soron kcjvętkező helyezettel a PáIyáztató nem

köt szerződést.

A' pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezeló
Zrt. (1107 Budapest' Ceglédi utca 30.) frôépület, I. emelet 103-es szttmÚ iľodában félfogadási
időben' illetve telefonon a (06- I) 666-27Żl -es számon kérhető.



Félťogadási idő

ĺ{étJő.

Szerdĺl.

Péntek.

Budapest, 20 18. augusztus I 5
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