
l.pĺĺvLzATI FELHÍvÁs

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testiilete 252/Ż019' (vI.27) hatźrozata
alapján éľtékesítenĺ kívánja a tulajdonában álló Budapest X. keľület, Gergely utca 104la szám alatti,
osztatlan közös tulajdonban á1lő,42137l79lN16 helyľajzi ingatlan 4ĺ48-ad részét.

Geľgely utca 104/a pinceszint/teľemgaľázs 9. számú gépkocsibeálló és 13. számű táľoló

Alapteľiilete 17,85m2

Az ingatlanhoz tartoző köziis tulajdoni hányad: 4 ĺ 48-ad

Az ĺngatlan helyiségeĺ: 1 gépkocsibeá|lő 14 m2+ 1 tároló 3,85 m2

Az ingatlan közös költsége: 2 900,- Ft ĺ vizőra nélkĹil

Az ĺngatlan kikiáltási áľa: 1 995 000,- Ft

A pźńyázatot a Budapest Főváľos X. kerület Kőbányai Onkormányzat megbízásából a Kőbányai
Vagyonkezelő ZÍt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01_l0-04Ż140, adőszźtm:
10816772-2-4Ż, statisztikai számjel: 10816772-6810-1l4-01' adatkezelés nyi|vźłntaľtási száma: NAIH-
7059312013, képviseletében eljáró személy: Szabó Lźszlrő vezérigazgató) mint Pźiyáüatő írja ki.

A' páiJyánatľa jelentkezés helye, módja és hatáľideje: Kőbányai Vąyonkeze\ő Zrt., címe: 1l07 Budapest,
Ceglédi utca 30. főépĺilet, I. emelet 103-as sztlmű irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével,
2019. október 18. (péntek) 10:00 óráig beérkezően lehetjelentkezni.

A pályázati biztosíték méľtéke, megÍizetésének hatáľideje és módja: A pźiyźzati biĺosíték méľtéke a
kikiáltási ár 10%o-a (199 500,-Ft). Abiztosítékot a jelentkezés hatáľidejéig kell megťrzetni, mely töľténhet a
Pályáztatő pénztárźha történó készpénzbefizetéssel vagy a ptiyáztató oTP Bank Nyľt.-nél vezetett
1 l794008 - 20508524 számú számlt|źłra átutalással.

A p ály ázati k i íľás é s a pály ázati tźlr gy a|ts nye l ve magy aÍ .

A'páłlyánati táľgyalás helye és ĺdőpontja: a Kőbányai Vagyonkezelo Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi
utca 30. II. épüłet,2019. október 21. (hétfó) 9:00 óľa.

Az ĺngatlan megtekintése:

2019. szeptember 24-én és októbeľ l0-én 14:30-15:00 kozött
(Holly Tünde' tel.: 06- l -666-2721)

A személyes vagy meghatalmazott által tiińénő megtekintés a pályázatľa való jelentkezés feltétele!

P ály ázati táľgyalás o n való ľészvétel feltételei :

- a jelentkezési lap teljes kortĺ kitöltése,
- a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
- apályázatifelhívásban megjelölt időpontig apá'lyázati biztosíték megfizetése

II. PÁLYÁZ^T|FELTETELEK



1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes köľű kitöltésével és hatáľidőben történő leadásával lehet
jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az aján|ati kötöttség 60 nap'

2. A jelentkezési lapon apćúyt"zőnak nyilatkoznia kell arľól, hogy

a) apźiyźnati felhívásban foglalt pźiyázati feltételeket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pá|yázat ęlbíľálásával

kapcsolatban hozzź|átu|,
c) 3 hónapnál ľégebben lejttrtkoztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott'
e) az ingat|anokat megtekintette, illetve azok muszaki állapotát megismeľte,

Í) legalább a kikiáltási áľnak megfelelő összegű vételi ajánlatottesz az ingatlanok megvásárlására,
g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szeľzódést a pályáztatő megbizásźhól a Dr. Nagy Judit Ügyvédi

Iroda készíti és jáľ el a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatalná|; a pźúyáző váIlalja,
hogy az Ügyvédi lroda részére 50000,- Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6600'-Ft ingatlan-
nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet az adásvételi szerződés megkötésével
egyidejűleg.

h) a Pźiytnő _ amennyiben belfóldi vagy külťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
ľendelkező gazdá'lkodő szetvezet - köteles teljes bizonyító erejű magánokiľatba foglalt módon
nyilatkozni aľról, hogy a Nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI töľvény 3.$ (1) bekezdésében
meghatáľozott źLtláthatő szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Teľmészętes személy pźiyázőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakoľ igazolnia kell a
személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejii magánokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az adásvételi szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez tigyvédi, vagY
kozjegyzoi meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy' illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakoľ be kell mutatni

a) az eľedeti vállalkozói igazolváný,vagy aKozigazgatási és Elektľonikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazo|ő cégbíľósági
igazolást, valamint

c) a táľsaság cég|egyzésére jogosult képviselő aláíľási címpéldányźi (a|áirási mintáját), továbbá
mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pályźző (vevő) külfröldi' (Európai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) rlrgy

ez esetben a kĺ;lfaldiek mező- és eľdőgazdasógi hasznosítási föIdnek nem minősülő ingatlanokat
éľintő tulajdonszeľzésérőI szóló 251/2014. (X. 20.) Koľmdny rendelet ľendelkezései szeľint a
Budapest Főváľos Kormányhivatalttnak engedélyét be kell szerezni.

6. A pźiyázati biztosíték határidőben töfténő megfizetését igazo|ni és az erről szóló dokumentumot
csatolni kell a jelentkezési laphoz'

7. A pá'|yázati táľgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, amĺ nem
teľjed ki a pá|yáłzatĺ biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséľe, a jelentkezésĺ lap hatáľidőn túli
benyújtásáľa, valamint azingat|an megtekintésĺ időponton kívüli megtekintéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkeze\o Zrt.,. kijelolt munkatársa veheti át a pá|yázótól a
pźiyźzati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázőnak
lehetősége van aZ ingatlant megtekinteni.

9. A pá|yázati biztosíték összege, valamint a vételár kizćrőlag magyaÍ forintban hatáľozható és
fizethetó meg. A pályázati biztosíték az ingatlanra vonatkozó adásvételi szeľződés megkötését
követő Ż munkanapon belĹil kerül visszafizetésre utalás foľmájában a nem nyeľtes pá|yáző(k)
r észér e. A pály ázati b izto s íték nem kam atozi k.

10. Az ingatlanok a kikiáltási ár alatt nem kerülnek értékesítésre.

A pálytntatás az ingatlan véte|árára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a
pálytzat tárgyaláson legalább egy pályáző a kikiáltási źłrat megajánlja. A licitlépcső
100 000,-Ft, a licitáIást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A
p ály źzati tár gy alás nyertese a l e gm agas ab b véte láľat m egaj án l ó p áIy áző .



1 l. Ha a pćńyázati felhívásra kizźlrőIag egy ajánlat éľkezik, a licit akkor is éľvényes, ha az ajánlatot tevő
ptiy áző a ptúy ázati táľgyaláson nem j elenik me g.

12. A Pźúyźlztatő képviseletében eljáľó ügyvédi iroda a pźúyázat eľedményhirdetésétől számított 30
napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szeľződést kot a nyertes pälyázőval a licitálás soľán
ajánlott összegrĺ vételáľon. A vételárat az adásvételi szęľzódés megkotéséig kell megfizetni. A
pályázat nyertese aZ adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg
50 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a PáIyáńató jogi képviseletét ellátó
ügyvédi iroda ľészére.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkĺjrében felmerült ok következtében az
eľedményhirdetést követó 30 napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a
szeľződéskötésľe vonatkoző jogźlt és a péiyázati biztosíték összegét. Ebben az esetbęn a Pályźntatő
jogosult azingatlanľa a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevo ptiyźłzőva| szeľzőđést kötni.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy az ĺngatlan táľstulajdonosainak elővásárlási joga van.
Kéľjĺik ennek tudomásul vételét.

A nemzeti vagyonról szőlő2011. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyarorsztĺg
2014. évi,kozponti költségvetésről szóló Ż0l3. évi CCXXX. törvény 6. $ (5) bekezdés c) ponda éľtelmében a
Magyar Allamot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tźtrgyź./-képező ingatlan forgalmi éľtéke
az 5 OO0 000 Ft összegű értéI<hattrt meghaladja. A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlásáľa nyitva
ál1ó hatáľidő 35 nap, az ingatIan ezt követően adható biľtokba.

14. Apályázat eredménýelen, ha:

a) apźúyźzőknem tettek éľvényes vételi ajánlatot,
b) aPźiyáztatő az eljárás báľmely szakaszźĺban' akár indoklás nélkül is, eľedménýelennek nyilvánítja'
ą a nyeľtes pźiyáző visszalépése esetében, ha a soľon következő helyezettel a Pályźztató nem kot

szeľződést.

A páIyázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
(1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) fóépület, I. emelet 103-as számű irodában félfogadási időben, illetve
telefonon a (061) 666-2121-es számon kérhető.

Félfogadási idő:

HétÍő.

Szeľda:

Péntek.

Budapest, 2019. szeptęmbęr lŻ

1400 - 1730

800 _ 1600

800 _ I 130
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vezérigazgatő
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