
\PALY^ZATI FELHÍvÁs

Budapest Főváľos X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 254Ż019. (vI'27.) határozata
a|apjźłn éľtékesíteni kívánja a tulajdonában álló Budapest X. kerület' Geľgely utca l08/c szám alatti
osztatlan közös tulajdonban älIő,42137/85/A/10 helyľajzi ingatlan 2lt&-ad ľészét

Geľgely utca L08/c pinceszint/teľemgaľázs 5. számú gépkocsibeálló és 2. számú táľoló

Alapteľĺilete: 14,94 m2

Az ingatlanhoztartoző kiiztis tulajdoni hányad: Żll8-ad

Az ingatlan helyiségeĺ: 1 gépkocsibeállő 12 m2+ 1 táľoló Ż,94 ÍÍŕ

Az ĺngatlan kĺkĺáltási ára: 1 677 000,- Ft

A páIyázatot a Budapest Főváľos X. kertilet Kőbányai onkormányzat megbízásából a Kőbányai
Vagyonkezelo Zrt' (székhely: l107 Budapest, Ceglédi utca 30', cégjegyzékszám: 01_10-042140, adószám:
10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810_114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-
70593lŻ0l3, képviseletében eljáró személy: Szabó LászIő vezérigazgatő) mint Pályźúatő írja ki.

A' pá|yázatľa jelentkezés helye, módja és hatáľideje: Kőbányai Vąyonkezelő Zľt., címe: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30. fóépület, I. emelet l03-as szźtmu irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitoltésével,
20l9. október 18. (péntek) 10:00 óráig beéľkezően lehetjelentkezni.

A, pá|yázati biztosíték mértéke, megfizetésének hatáľideje és módja: A pźůyázati biĺosíték méľtéke a
kikiáltási ár l\o/o-a ( 167 700,-Ft). A biĺosítékot a jelentkezés határidejéig kell megflrzetni, mely toľténhet a
Pźiyáztatő pénztártlba töľténő készpénzbefizetéssel vagy a pályźntatő oTP Bank Nyrt.-nél vezetętt
I 17 9 4008 _ 205 085Ż4 számű számlájára átutalással.

Aptiyázati kiírás és apáIyázatitźrgyalás nyelve magyar.

Ä pá|yäzati táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi
utca 30. II. épiilet, 20 l 9. október 2 l. (hétfő) 9 :20 őra.

Az ingatlan megtekĺntése:

Ż0I9' szeptembęr24-én és október l0-én 14:30-15:00 között
(Holly Tünde, tel.: 06-1 -666-Ż72|)

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

P ály ázati tá ľgyaláson való ľészvétel feltételei :

- ajelentkezési lap teljes köľű kitöltése,
- a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása' valamint
- apźłlytnatifelhívásban megjelölt időpontig apáIyázati biztosíték megfizetése.

III. PÁLYÁ ZATI FELTETELEK

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes köríĺ kitoltésévęl és hatáľidőben torténo leadásával lehet
jelentkezni, amihez a szĹikséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.



2. Ajelentkezési lapon apályázőnaknyilatkoznia kell anól, hogy

a) apályázati felhívásban foglalt pźiyázati feltételeket megismeĺte és elfogadja,
b) a teľmészętes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a ptiyźvat elbíľálásával

kap c s o l atb a n hozzt| étrul',

c) 3 hónapnál régebben lejáľt köĺaľtozása nincs,
d) a tulajdonszeľzési képessége nem koľlátozott'
e) azingatlanokat megtekintette, illetve azokmuszaki állapotát megismeľte,

fl legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegiĺ vételi ajánlatottesz az ingatlanok megvásárlásáľa,
g) tudomásul veszi, hogy az adźsvételi szerződést apáIyźntatő megbízásźhól a Dr. Nagy Judit Ügyvédi

Iroda készíti és jáľ el a tulajdonjog-változás bejegyzése soľán a Földhivatalnál; a pźilytző vállalja,
hogy az Ügyvédi Iľoda részére 50000'- Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6600,-Ft ingatlan-
nyilvántaľtási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet az adásvételi szeľződés megkötésével
egyidejűleg'

h) a Pt/ĺyźnő _ amennyiben belföldi vagy ktilťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet _ köteles teljes bizonyító eĘiĺ magánokiľatba foglalt módon
nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI törvény 3.$ (1) bekezdésében
meghattrozott źúláLthatő szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Természetes személy pálytnőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia kell a
szeméIyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító eĘtĺ magánokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az adásvételi szerződés előkészítéséhez és megkötéSéhez ügyvédi, vaEY
kozjegyzői meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vźilIalkoző esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell mutatni

a) az eľedeti vállalkozói igazolváný,vagy aKözigazgatási és Elektľonikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által kiáll ított ható sági bizony iťł źnyt, i 1 letve

b) a 30 napnál nem ľégebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazolő cégbírósági
igazolást, valamint

c) a társaság cégjegyzéséľe jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírási mintáját), továbbá
mindęzen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési |aphoz.

5. Amennyiben apźiyäző (vevő) kĺilföldi, (Euľópai Unió tagállamainak állampolgáľai kivételével) tigy
ez esetben a külföldiek mező- és eľdőgazdasdgi hasznosítósi föĺdnek nem minősüĺő ingatlanokat
érintő tuĺajdonszeľzéséľől szóló 251/2014. (X. 20.) Koľmdny ľendelet rendelkezései szęrint a
Budapest Főváros Kormányhivata|źtnak engedélyét be kell szerezni.

6. A pälytłzati biaosíték hatáľidőben torténő megÍizetését igazolni és az eľróI szóló dokumentumot
csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7 ' A páilyá.zati táľgyalás megkezdéséig a Páůyáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem
teľjed ki a pá.Jyázati biztosíték hatáľĺdőn túli megÍizetéséľe, a jelentkezési lap hatáľidőn trĺli
benyújtásáľa, valamint az ingat|an megtekĺntésĺ ĺdőponton kívüli megtekĺntéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vąyonkezelo Zrt., kijelolt munkatársa veheti tlt a pályázótól a
pá|yázati feĺhívásban megjelolt időpontig. A jelentkezési lap benyrijtása előtt a pźiyázőnak
lehetósége van aZ ingatlant megtekinteni'

9. A pźilyázati biztosíték ĺĺsszege, valamint a vételáľ kizáľő|ag magyar forintban határozható és
fizethető meg. A pályázati biztosíték az ingat|anľa vonatkozó adásvételi szeľződés megkötését
követő 2 munkanapon belül keľül visszafizetésre utaĺás foľmź$ában a nem nyertes ptúyźnő(k)
r észér e. A p á'|y ázati b iao s íték nem kam atozi k.

l0. Az ingatlanok a kikiáltási ár a|att nem kerülnek értékesítésľe.

A pźiyázÍatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással töfténik' A licit éľvényes, ha a
pályázat táľgyaláson legalább egy pźiyáző a kikiáltási źłrat megajánlja. A licitlépcső
l00 000'_Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A
pá|yázati tárgyalźs nyertese a legmagasabb vételáľat megajánló pályáző.

1 1 . Ha a pályázati felhívásľa kizźrőlag egy aján|at érkezik, a licit akkor is éľvényes, ha az ajánlatot tevő
pályáző a ptiyázati tárgyaláson nem jelenik meg.



lŻ. A Pźiyáztatő képviseletében eljáľó ügyvédi iroda a pályźnat eľedményhiľdetésétől számított 30
napon belĹil az ingatlanravonatkozóan adásvételi szęrződéstköt anyeľtesptiyázőval a licitálás során
ajánlott összegű vételáron. A vételárat az adäsvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni. A
ptiyázat nyertese aZ adásvételi szerzódés megkötésével egyidejűleg
50 000 Ft + źłfa összegű iigyvédi munkadíjat' valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartźtsi eljáľásért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pźĺlyáztató jogi képviseletét ellátó
ügyvédi iroda részéľe.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekköľében felmerült ok következtében aZ
eľedményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerzódést nem köti meg, elveszíti a
szerződéskotésre vonatkozo jogát és a pá|yźnati biztosíték összegét. Ebben az esetben aPá|yáztatő
jogosult azingat|anra a következő legkedvezőbb éľvényes ajánlatot tevő pźiyázőval szerződéSt kötni.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy az ingatlan táľstulajdonosainak elővásáľlási joga van.
Kéľjük ennek tudomásul vételét.

A nemzeti vagyonľól szóIő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyaľország
2014. évi.kozponti költségvetésről szóló 20t3' évi CCXXX. törvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja értelmében a
Magyar Allamot elővásáľlási jog illeti meg' amennyiben az adásvétel tárgyźiképezó ingatlan forgalmi éľtéke
az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja. A Magyar Állam elóvásárlási jogának gyakoľlására nyitva
álló határidő 35 nap, azingatlanezt kovetően adható birtokba.

14. Apályétzat eredménýelen, ha:

a) apályázőknem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) aPályźłztatő az eljárts bármely szakaszában, akár indoklás nélkül is, eľedménýelennek nyilvánítja,
ą a nyeľtes pályźnő visszalépése esetében, ha a soľon következő helyezettel a Pá|yźztató nem köt

szerződést.

A pá|yźzati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezeló Zrt.
(l l07 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 103-as sztłmiĺ irodában felfogadási időben, illetve
telefonon a (0ó1) 666-Ż72l-es számon kérhető.

Félfogadási idő:

Hétfő:

Szeľda:

Péntek:

Budapest, 2019. szeptember 12

1400 - 1730

800 _ 1600

800 _ I 130
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