
I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 320/2018. (VIII. 30.) 
határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 38924/69/A/16 helyrajzi 
számon felvett, természetben Budapest X. kerület Pongrác út 17 /b. II. lh. fszt. 15. szám alatti 
iroda ingatlant: 

A helyiség alapterülete: 17 m2

A helyiséghez tartozó közös tulajdoni hányad: 34/10000 

A helyiség műszaki állapota: 

Az ingatlan közös költsége: 

Az ingatlan kikiáltási ára: 

Felújítandó 

2 145,- Ft/hó + 510,- Ft/hó felújítási alap 
vízórás 

2 268 000,-Ft 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, 
adószám: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810-114-01, adatkezelés nyilvántartási 
száma: NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint 
Pályáztató írja ki. 

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 
Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 1. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési 
lap kitöltésével, 2018. október 24. (szerda) 16°0 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni. 

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték 
mértéke a kikiáltási ár 10%-a (226 800,-Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell 
megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 - 20508524 számú számlájára átutalással. 

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, 
Ceglédi utca 30. II. épület, 2018. október 29. (hétfő) 9 20 óra. 

Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján az alábbi napokon: 

- 2018. szeptember 27.

- 2018. október 2.

- 2018. október 9.

- 2018. október 16.

(Holly Tünde, tel.: 06-1-666-2721, Hermann Emő, tel.: 06-1-666-2792) 

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei: 

a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése,
b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
e) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biztosíték megfizetése.



il. PÁLYÁ Z^TI FELTETELEK

1. A pályázatra ajelentkezési lap teljes köľiĺ kitöltésével és hatáľidőben töľténő leadásával
lehet jelentkezni, amihęz a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az aján|ati kcitöttség 60
nap.

2. Ajelentkezési lapon a páIyázőnaknyilatkoznia kell arról, hogy

a) a pźúyázati felhívásban foglalt pá|yázati feltételeket megismeľte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pá|yźzat elbíľálásával

kapc so latba n ho zzájár ul,
c) 3 hónapnál ľégebben |ejártkőnaľtozé,sa nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem koľlátozott'
ą azingatlant megtekintette, illetve annak mĹĺszaki ź"/rlapotátt megismeľte'

Í) legalább a kikiáltási źľnak megfelelő összegű vétęli ajánlatot tesz aZ ingatlan
megvásáľlására,

g) tudomásul veszi' hogy az adásvételi szęrzodést a pźúyáńatő megbzásából a Dr. Nagy Judit
Ügyvédi Iroda készíti és jáľ el a tulajdonjog-váItozás bejegyzése során a Földhivatalnál a
páIyáző vti|aIja, hogy az Ügyvédi Iroda részére 35 000 Ft + áťa ügyvédi munkadíjat,
valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvéntaľtálsi igazgatási szolgáItatźlsi dijat megflrzet az adźłsvételi
szerződés me gk<itéséve 1 egyidejűleg.

h) a Pályáző - amennyiben belftildi vagy ktilftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
ľendelkező gazdálkodó szervezęt - köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szőIő Ż011. évi CXCVI törvény 3.$ (1)
bekezdésében meghatározott źLt|éLthatő szervęzet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Teľmészetes személy páIyázőnak és a képviselőnek a jelentkezési |ap leadásakoľ igazolnia
kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító eľejű magánokiľatba foglalt
meghatalmazást kell csatolni' azonban az adásvételi szerződés előkészítéséhez és
megkótéséh ez ugyvédi, vagy közjegyzói meghata|mazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esętén a jelentkezési lap benýjtásakor be kell
mutatni

a) az eľedeti vállalkozói igazo|ványt,vagy aKözigazgatási és Elektľonikus Közszolgáltatások
Kĺlzponti Hivatala által kiálĺított hatósági bizonyitvänfi, illetve

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban |étét igazolő
c égb író ság i igazoléłst, va lamint

c) atérsaság cégjegyzésére jogosult képvise1ő aláírási címpéldányát (aláírási mintáját), tovćtbbá
mindezen iratokat fenymásolatban csatolni kell a jelentkezési Iaphoz.

5. Amennyiben a pályáző (vevő) külföldi' (Euľópai Unió tagáIlamainak állampolgźrai
kivételével) ugy ez esetben a külftjldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítási ťoldnek nem
minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszeľzésérőI sző|ő 251/2014. (X. 20.) Koľmány rendelet
ľendelkezései szerint a Budapest Főváľos Koľmányhivatalának engedélyét bę kell szerezni.

6. A páIyázati biztosíték hatáľidőben töľténő megfizetéséÍ igazo\ni és az enől szőlő
dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7 . A páiyátzati tárgyalás megkezdéséig a Pályántató hiánypótlásĺ lehetőséget bĺztosít, ami
nem teľjed |<l a pályázati biztosíték határidőn túli megfizetéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vąyonkezelo Zrt., kijelölt munkatársa vehęti át a
páÍyéłzőtőlapéńyázati fęlhívásban megjelölt időpontig' Ajelentkezési lap benyújtása ęlőtta
p á|y źző nak le hető sége v an az in gat lant me gtekinten i.

9. Apá|yázati bizosíték összege, valamint avéte|árkizźrőlagmagyar foľintban határozhatő és



ťlzethető meg. A pályá,zati biztosíték nem kamatozik.

I0.Az ingatlan a kikiáltási fu a|att nem kerül értékesítésre.

A pźiyántatás az ingatlan vďelźrára vonatkozó licitálással t<jľténik. A licit érvényes, ha a pá|yázati
táľgyaláson legalább egy pályźző a kikiáltási źrat megajánlja. A licitlépcső
50 000 Ft' a licitálást addig kell folytatni' amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. Apéiyázati
táľgyalás nyeľtese a legmagasabb vételáľat megajánlő péiyáző.

11.Ha a pźłIyéłzati felhívásľa kizárőIag egy aján|at érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az
ajźn|atottevő pá,|yáző apáIyázati tárgyaláson nem jelenik meg.

|Z.APáIyártaóképviseletében eljáró Ĺigyvédi iroda a páIyázat eredményhirdetésétől számftott
30 napon bęlül az ingatlanľa vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyeľtes páIyázőval a
licitálás során ajánlott összegű vételáľon. A vételáľat az adésvételi szerződés megkötéséig
kell megfizetni. A páIyázat nyertese az adásvétęIi szerzódés megkötésével egyidejűleg
35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántaľtási
eljáráséľt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a PáIyán'ató jogi
képviseletét ellátó ügyvédi iroda részére.

l3.Amennyiben a pźłIyázat nyertese saját érdekkörében felmeľült ok követkeńében az
eľedményhirdetést követő 30 napon belul az adásvételi szętzódést nem köti meg, elveszíti a
szeľződéskötésre vonatkoző jogźlt és a pźiyéuati binositék összegét. Ebben az esetbęn a
PáIyánatő jogosult az ingat|anra a kcivetkező legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő
p áIy áző v aI s zęt zó dést kötn i'

A nęmzeti vagyonról szőlő 20Il. évi CXCM. törvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint a
Magyarország Ż0I4. évi kdzponti költségvetésľől szőlő 20|3. évi CCXXX. tĺjrvény 6. $ (5)
bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Államot elővásáľlási jog illeti meg' amennyiben az
adásvétel !źtrgyátképezó ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Fť összegiĺ értékhatáľt meghaladja. A
Magyaľ Allam elővásárlási jogának gyakoľlására nyitva álló hatáľidő 35 nap, az ingatlan eń.
követően adható birtokba.

l 4. A pá|yázat eľedménytelen, ha:

a) apéiyázőknem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) a PáIyáńatő az e\járás bármely szakaszźtban, aktlĺ indoklás nélkĺil is' eľedménýelennek

nyilvánítja'
c) a nyeľtes pá|yáző visszalépése esetében, ha a soron k<jvetkező helyezettel aPáiyáztató nem

köt szerződést.

A péúyézati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyęsen a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. (ll07 Budapest, Ceglédi utca 30.) ťoépület, I. emelet 103-es szálmu irodában félfogadási
időben, illetve tęlefonon a (06-l) 666-27Żl-es számon kérhető.

Félľogadási idő:

Hétí|j"

Szeľda''

Péntek:

1400 _ IZi1

gao _ 7 600

800 _ I 130

Budapest, 20l8. szeptembeľ 17

Szabó
vezérigazgatő

u.




