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Budapest Fővĺíľos X' kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő_testiiletę 33/202L (I. 21.) hattrozata
alapján értékesíteni kívánja az IlI aranyban tulajdonát képező 42206ĺ0/Aĺ7 he|yrajzi számon felvett,
természętben Budapest, X. kerület Gyłimľői út 42. fiildszint 7. szám alatti lakást

Gyiimľői rĺt 42. fłildszint 7.

A lakás alapteľiĺIete, szobaszáma,
komfoľtfokozataz

Ż7 m2 I szobás, komfoľtos

A lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 643l10000

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakás kiizłis kiiltsége: 16 075,- Ft/hő vízáta]'rĺnnyal

Ä lakás közüzemi felszeľeltsége: Elektromos fogyasztrísmérő óra és
gáz fogyasztásmérő óľa szolgáltatással

A lakás kikiáltási áľa: 10 340 000,- x't

A péiyázatot a Budapest Fővaros X. kerület Kőbanyai onkonnányzat megbizásáből a Kőbanyai
Vagyonkezelő Zrt. (szekhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégsegyzékszám: 01-10-04Ż140, ađőszám:
1081677Ż-2-42, statisrtĺkai szárnjel: 10816772-6810-114-01, képviseletében eljrĺĺó személy: Szabó László
vezéigazgató) mint Ptiyáz.tatő Ęa ki.

Ä páůyáz,atľa jelentkezés helye, módja és hatáľideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30. főépiile| I. emelet 102-es szílm'í iľodában źtvehető ingyenes jelentkezesi lap kitoltésével,
202I.mtlrcius 19. (péntek) 11:30 óráig beérkezően lehet jelentkezni.

A pátyáu,ati biztosíték mértéke, megfizetésének hatáľideje és mĺĺdjaz A pályázati bizosíték mértéke a
kikiáltási ár l\%o-a (1 034 000,-Ft). A biĺosítékot a jelentkezes határidejéig kell megťrzetni a páIyáztatő
oTP BankNyrt.-nél vezetett 11794008 -20508524 sziámú sztlmlájára átutalással.

Apáilytzati kiíľás és aptl|ytzati targyalás nyelve ma4yar'

A páůyá.r;ati táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkeze|ő Zft. címe: 1107 Buđapest, Ceglédi
utca 30. II. épület I. emeleti tárgyalő,2)2|. márcils 22. (hétfő) 9:00 óra.

Az ingatlan megtekintése:

202L februtr 23 . és 202L m arcius 4. napj źn 1 4 : 3 0- 1 5 : 0 0 kozott

(Rácz Szilvia, tel. : 06- 1 - 666-27 25, Holly Tünde, tel' : 06- 1 -6 66-272I)

A személves vagv meghatalmazott által tiiľténő megtekintés a nályázatra való jelentkezés feltétele!

P áiy ánati táľ gyal áson val ó ľészvétel feltételei :

- ajelentkezési lap teljes koríĺ kitoltése,
- a szükséges dokumentumok bemutatása' illetve becsatolása, valamint
- apéůytzati felhívásban megjelölt időpontig apályázati biztosíték megfizetése'



T, P ALY AZATI BELTETE LEK

1. A ptlyćuatra a jelentkezési lap teljes koní kitöltésével és hatáĺidőben torténő leadásával lehet
jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon apályázőnak nyilatkoznia kell arról, hogy

a) apáiyázatl, felhívásban foglalt páiyázati feltétęleket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatu és a lakcíme kezeléséhęz a pźlytnat elbírálásával

k apcs olatb an ho zzáj árul,
c) 3 hónapnál régebben lej źrt kĺztartozása nincs'
d) a tulajdonszerzési képessége nem koľlátozott,
e) az lngat|ant megtekintette, illetve azok múszaki állapotéú megismerte,

fl legalább a kikiáltási áľnak megfelelő osszegű vételi ajanlatot tesz az ingatlan megvísttrlástra,
g) tudomásul veszi, hogy az aďź.svétęli szerződést apályáztato megbizásábol a Dr. Nagy Judit Ügyvédi

Iroda késáti és jĺáľ el a tulajdonjog-vá|tozás bejegyzése során a Foldhivatalná|; a ptiytnő viáłlalja,
hogy az Ügyvédi lroda részere 50 000,- Ft + tlfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6600,-Ft ingatlan-
nyilvĺĺntaľtási igazgatási szolgá|Íatási dijat megťlzet az adásvételi szerződés megkötésével
egyidejűleg.

h) a Pźiyéző - amennyiben belföldi vagy kĺilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazÄéLkodő szervezpt _ köteles teljes bizonyító eľejű magánokiľatba foglalt módon
nyilatkomi arról, hogy aNemzeti vagyonĺól snlő 2011. évi CXCVI torvény 3.$ (1) bekezdésében
meghatźlrozott atláthato szprvezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Természetes személy pályázőnak és a képviselőnek a jelentkezesi lap leadásakor igazolnia kell a
szsmélyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító eĘű magánokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az ad,ásvételi szeľződés ęlőkészítéséhez és megkotéséhez igyvédi, vagy
kozjegy zői meghatalm azás sztikséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozo esetén a jelentkezési lap benyújtasakor be kell mutatni

a) az eredetivállalkozoiigazolvínyt,vagy aKoagazgatási és Elektronikus Kozszolgáltatrások Kozponti
ÍŁvatala által kiállított hatősági bizonyítváný, illetve

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatbanlététigazolő cégbírósági
igazolźst, valamint

ą a trĺľsasrág céĄegyzssere jogosult képviselő altĺrási címpéldanyát (aláíľasi mintáját), továbbá
mindezen iĺatokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz'

5' Amennyiben aptiyáző (vevő) kiilföldi, @urópai Unió tagallamainak allampolgárai kivételével) úgy
ez esetben a kaffildiek mezĺj- és eľdőgazdasagi hasznosítasi Íoldnek nem minősülő ingatlanokat
éľintó tulajdonszeľzéséről szóló 25]/20]4. (X. 20.) Koľmany ľendelet rendelkezései szerint a
Budapest Fővaľos Kormányhivatalrának engedélyét be kell szeteznl'.

6. A pá|yĺzati biztosíték határidőben toľténő megfizetését igazolni és az eľĺőI sńló dokumentumot
csatolni kell a jelentk ezesi laphoz.

7. !ĺ páůyála;ati táľgyalás megkezdéséig a' Páilyáutató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem
teľjed ki a páůyánati biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséľe, a jelentkezési lap hatáľidőn túli
benyújtásáľa, valamint azingatltn megtekintésĺ időponton kívüli megtekintéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kijelölt munkatársa veheti élt a pá|yázőtől a
ptlyázati felhívásban megjelolt időpontig. A jelentkezesi lap benyújtása előtt a péiyź.zőnak
lelretős ége v an az íngatlant m egtekinteni.

9. A pályázati biztosíték osszege, valamint a vétęlźlr kiztrő|ag magyar forintban hattrorÁato és

fizeÍhető meg. A ptiytnati biĺosíték az lngatlanra vonatkozó adásvételi szerzőđés megkotését
kovető 2 munkanapon belül kerül visszďizetésre utalás formćljában a nem nyertes pályázó(k)
részére. Apályźnati biĺosíték nem kamatozik.

10. Az ingatlanok a kikiáltási ár alatt nem kerĺilnek értékesítésrę.

A pályáztatás az ingatlan véte|ílrára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a
pályázati targyaláson legalább egy pálytnő a kikiáltási tlraÍ megajćľ.lja. A licitlépcső
l00 000,-Ft, alicitćtlást addig kell folytatni, ullig a licitálók érvényes a1ánlatot tesmek.



Apályćuati targyalás nyertese a legmagasabb vételérat megajrĺnló pttyaző.

11. Ha apélyázati felhívrísľa kizttľőlą egy ajtnlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajćnlatot tevő
pályaző apályćzati tárgyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályźlztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pá|ytzat eredményhirdetésétől sziámított 30
napon beliil az ingatlanra vonatkozóan ađásvételi szerződést köt a nyertes pá|ytaőval a licitálás során
ajĺĺnlott összegíĺ vételáron. A vételiáľat az adźsvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni. A
ptlyénat nyertese az adasvételi szerződés megkotésével egyidejűleg
50 000 Ft + éta összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért
fizetendő igazgatźsi szolgáltatási díjat koteles megfizetni a Ptúyáztató jogi képviseletét ellátó
tigyvédi iroda ľészęre.

13. Amennyiben a pźtlyź.zat nyertese saját éľdekkötében felmerült ok kovetkeztében az
eredményhiľdetést követő 30 napon bęli.j'l az adasvételi szerződést nem koti meg, elveszíti a
szęľződéskÓtésre vonatkoző jogétt és apélyźzati biztosíték osszegét. Ebben az esetben aPá|yáztatő
jogosult az ingatlarca a kovetkező legkedvezőbb érvényes ajiánlatot tevő ptlytlzőval szerződést kotni'

A nemzeti vagyonľólszóló 2011. évi CXCVI. toľvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valnmint aMąyarország
2014. évi központi koltségvetésről szóló Ż0I3. évi CC)ooĹ torvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja éľtelmében a
lMagyeľ Allamot elővásáľlási jog illeti meg' źtmennyibęn az adrĺsvétel tćrgyátképező ingatlan forgalmi éľtéke
az 5 000 000 Ft osszegíí értékhatárt meghaladja. A Magyaľ Allam elővásárlasi jogának gyakorlasráĺa nyitva
áll'őhatarlďő 35 nap, az ngatlan ezt követően adható birtokba.

14. Apályazat eredménytelen, ha:

a) apćiyázok nęm tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) aPályáztato az eljátás bánnely szakaszában' akar indoklás nélkül is, eredménýelennęk nyilvanítja,

Đ a nyertes páLyázÍ: visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pályáztatő nem kot
szerződést.

A pályázati eljĺárással kapcsolatban további felvilágosítas személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
(1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület' I. emelet 102-as sziĺmri irodában félfogadási időben, illetve
telefonon a (061) 666-27Ż5-es számon kérhető.

Félfogadĺási idő

Hétfő:

Szeľda:

Péntek:

Budapest, 202I ' februélr 2.
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