
I. PÁLYÁZATI FELHÍV ÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 319/2018. (VIII.30.) 
határozata alapján együttesen értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 42409/0/ A/1, 
42409/0/ A/4, 42409/0/ A/5, 42409/0/ A/7 helyrajzi számokon felvett, természetben Budapest X. 
kerület Korall utca 43. földszint 1., földszint 4., földszint 5. és földszint 7. szám alatti 
ingatlanokat: 

Korall utca 43. fszt. 1. 

A lakás alapterülete, komfortfokozata: 

A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 

A lakás helyiségei: 

A lakás műszaki állapota: 

A lakás közös költsége és felújítási alap: 

Korall utca 43. fszt. 4. 

A lakás alapterülete, komfortfokozata: 

A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 

A lakás helyiségei: 

A lakás műszaki állapota: 

A lakás közös költsége és felújítási alap: 

Korall utca 43. fszt. 5. 

37 m2 / lakás / komfort nélküli 

150/1000 

1 szoba 

Felújítandó 

12 OOO,- Ft/hó + 1 500,- Ft/hó felújítási alap 

nem vízórás 

24 m2 
/ lakás / komfort nélküli 

98/1000 

1 szoba 

Felújítandó 

7 840,- Ft/hó+ 980,- Ft/hó felújítási alap 

nem vízórás 

A lakás alapterülete, komfortfokozata: 24 m2 / lakás / komfort nélküli 

A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 98/1 OOO 

A lakás helyiségei: 1 szoba 

A lakás műszaki állapota: Felújítandó 

A lakás közös költsége és felújítási alap: 7 840,- Ft/hó+ 980,- Ft/hó felújítási alap 

nem vízórás 



Korall utca 43. fszt. 7. 

A lakás alapterülete, komfortfokozata: 24 m2 /lakás/ félkomfortos 

A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 97 /1 OOO 

A lakás helyiségei: 1 szoba 

A lakás műszaki állapota: Felújítandó 

A lakás közös költsége és felújítási alap: 7 760,- Ft/hó+ 970,- Ft/hó felújítási alap 
nem vízórás 

Az ingatlanok kikiáltási ára: 20 682 211 Ft - mely ár kizárólagosan az 
együttesen történő értékesítésre értendő 

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: 10816772-68 l 0-114-0 l ,  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. fóépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési 
lap kitöltésével, 2018. október 24. (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni. 

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték 
mértéke a kikiáltási ár 10%-a (2 068 221,-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. (hétfö) 9 °0 óra. 

Az ingatlanok megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján az alábbi időpontban 

- 2018. október 11.

(Holly Tünde, tel.: 06-1-666-2725, Hermann Ernő, 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 ATI FELTETELEK

1. A pályázatta ajelentkezési lap teljes köľű kitöltésével és határidőben történő leadásával
lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60
nap.

2. Ajelentkęzési lapon a pźiyázőnaknyilatkoznia kell anó| hogy

a) apályézati ťelhívásban foglalt páIyazati feltételeket megismerte és elfogadja'
b) a teľmészetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pźiyźlzat e|bítźiásával

kap c so lat ba n ho zzźĄźłrul,

ą 3 hónapnál régebben lejáĺtköztartozása nincs,
d) a tu|ajďonszerzési képessége nem korlátozott,
e) azingatlanokat megtekintette, illetve azokmíiszaki źilapotźft megismerte,

Í) legalább a kikiáltási áľnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz aZ ingatlanok
megvásárlásáľa,

g/ tudomásul veszi, hogy az adásvételi szeľződést apźiyáń.atő megbízásábol a Dr. Nagy Judit
Ügyvédi lroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzése soľán a FöldhivatalnáI; a
páIyáző váIlalja, hogy az Ügyvédi Iroda ľészéľe 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat,
valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási igazgatási szo\gáltatźlsi díjat megfizet az adásvételi
szerződés megkötésével egyidejűleg.

h) a Pá|yéző - amennyiben belňldi vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szetvezet - köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szőIó 2011. évi CXCVI törvény 3.$ (1)
bekezdésében meghatárczott źttláthatő szęryęzet feltétęleinek maľadéktalanul megfelel.

3. Teľmészetes szemé|y pá|yázőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia
kell a szeméIyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejii magánokiľatba foglalt
meghatalmazást kell csatolni, azonban aZ adásvételi szęrzódés előkészítéséhez és
megkötéséhez ugyvédi, vagy közjegyző i meghat a|mazás szükséges.

4. Jogi személy, illętve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benýjtásakor bę kell
mutatni

a) az ęredeti vállalkozói igazolváĺný' Vagy aKőzigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés ťolyamatban létét igazo|ő
cé gb Író ság i igazolást, va lamint

C) a társaság cégjegyzéséľe jogosult képviselő aláítási címpéldányát (a|áírási mintájźĺ), továbbá
mindezen iratokat fenymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a páIytłző (vevő) kiilfiöldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgáľai
kivételével) űgy ez ęsetben a küĺfoldiek mező- és erdőgazdasógi hasznosítási fôldnek nem
minősülő ingatlanokat éľintő tulajdonszerzéséľől szóló 251/20l4. (X.20.) Kormány ľendelet
ręndelkezésęi szerint a Budapest Főváros Koľmányhivatalźnak engedélyét be kell szęrezni.

6. A pźilyázati bixosíték határidőben történő megflrzetését igazolni és aZ eľľől szóló
dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7 . A pá|yátzati tárgyalás megkezdéséig a Páilyáztató hiánypótlási lehetőséget bĺztosít, ami
nem terjed ki a páiyánati biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai VagyonkezęIő Zľt., kijelcilt munkatáľsa veheti át a
pályázőtől a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása ęlőtt a
pá'lyázőnak lehetősége van aZ ingatlant megtekinteni.

9. Apályázatibi*osíték osszege, valamint a vétęLźr kizfuő|ag magyar foľintban határozható és



fizęthető meg. A pályázati biĺosíték nem kamatozik.

l0. AZ ingatlanok a kikiáltási ár a|aÍt nem kerülnek éľtékesítésľe.

A pźńyźztatás az ingatlan vétęIárára vonatkozó licitálással töľténik. A licit éľvényes, ha a pźůyźzati
táľgyaláson legalább egy páIyáző a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső
50 000 Ft' a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók éľvényes ajánlatot tesznek. ApáIyázati
těrgyalás nyeľtese a legmagasabb vételárat megajánló pźiyćző.

1l.Ha apáIyázati felhívásra kiztrőlragegy ajźĺnlatétkezik, a licit akkor is éľvényes,haaz
ajánlatot tevő pźúyáző apáIyázati tárgyaláson nem jelenik meg.

12.APáIyáztató képviseletében eljáľó ügyvédi iroda apéůyázat eredményhirdetésétől számított
30 napon beliil az ingatlanľa vonatkozóan adásvételi szeľződést köt a nyertes pá|yázőval a
licitálás során ajánlott cisszegű vételáron. A Vétolárat az adásvéte|i szęrződés megkotéséig
kell megfizetni. A pá,|yźnat nyertese az adásvételi szqzőđés megkötésével egyidejűleg
35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántaľtási
eljáľáséľt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat kdtęles megfizetni a Péiyźntató jogi
képviseletét ellátó tigyvédi iroda tészére.

l3.Amennyiben a pźůyánat nyeľtese saját éľdekkörében felmerült ok következtébęn az
eľedményhirdętést kövętő 30 napon belül az adásvételi szęľződést nem köti meg' elveszíti a
szerződéskötésre vonatkoző jogát és a péiyázati biztosíték összegét. Ebben az esetben a
Pá|yáilatő jogosult az ingatlanľa a következő legkedvezőbb éľvényes ajánlatot tevő
p źůy ázőv al szerző dé st kötni.

A nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. töľvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint a
Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szőlő 2013. évi CCXXX. töľvény 6. $ (5)

bekezdés c) pontja értęlmében a Magyar Álhmot ęlővásáľlási jog illeti meg' amennyiben az
adásvétęl tárgyźttképezó ingatlan foľgalmi éľtéke az 5 000 000 Ft összegiĺ éľtékhatáľt meghaladja. A
Magyaľ Allam elővásáľlási jogának gyakorlására nyitva álló hatáľidő 35 nap, az ingat|an ezt
követően adható b irtokba.

t 4. A páIyázat erędménýe len, ha:

a) apá|yázők nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) a Pályáztatő az e|jźréts bármely szakaszźtban, akźr indoklás nélkül is, eľedménýelennek

nyilvánítja,
ą a nyertes páiyáző visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a PtĺIyćtztató nem

köt szeľződést.

A pályázati eljáľással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vąyonkezelő
Zrt. (Il07 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépĹilet, [. emelęt l02-es számű irodában félfogadási
időben, illetvę telefonon a (06-1) 666-2725-ös számon kéľhető.

Félfogadási idő:

ÍIétfő:

Szerdĺl:

Péntek:

1400 _ 17s0

g0o _ 1 600

800 - I I3a

1'l

Szabó

Budapest, 20l 8. szeptęmbeľ l7.
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