
pÁlyÁzłľI ľrlrĺÍvÁs

Budapest Főváros X. kerület Kőbĺányai onkormanyzat Képviselő-testiilęte 40ď202I. (VIII. 26.) hattrozata
alapjttn éľtékesíteni kívánja az IlI aľányban tulajdonát képező 39044l0/Al9 helyrajzi száĺnon felvett,
természętben Budapest, X. kerĺĺlet Allomás utca 20. Íszt.7. szám alatti lakást

Állomás utca 20. fszt. 7.

A lakás alapteľülete, szobaszáma,
komfortfokozatlz

A lakáshoz tartozil tulajdoni hányad:

A lakás műszaki állapota:

A lakás kiizłis kiiltsége:
ľelújítási alap:

A lakás kiizüzemĺ felszeľeltsége:

25 m2I szobás, komfoľtos

Ż6Iĺ10000

Felújítanđó

II 7 45,- F tlhő vizéttalannyal
783,-Ftĺhő

Elektromos iáram fogyas zttsmérő óľa szolgáltatással

A lakás kikiáltási áľa: 5 250 000,- F't

A pźĺlyźnatot a Budapest Főviáros X. kęrület Kőbanyai Önkoľmányzat megbizásáből a Kóbényu
Vagyonkezelő Zrt. (szekhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.' cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószám:
1081677Ż-2-42, statisztlkai 52ámjel: 1081677Ż-6810-114-01, képviseletében eljaró személy: Szabó Laszló
vezeigazgatő) mint Ptĺyáztatő Ęa ki.

A'pátlyáz'atľa jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címę: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30. főépüleĘ I' emęlęt 102-es szźlmű irođában átvehető ingyenes jelentkezesi lap kitoltésével,
20ŻL novembeľ 5. (péntek) 1 1:30 óraig beérkezően lehet jelentkezni'

A páůyźnati biztosíték méľtéke, megfizetésének hatáľideje és módjaz A pá|yázati biztosíték mértéke a
kikiĺĺltási ár l)%o-a (525 000,-FĐ' A biĺosítékot a jelentkezéshatálť'ďejéig kellmegfizetni aptűyźztatő oTP
Bank Nyrt'-nél vezetett 11794008 _ 205085Ż4 szttmű számlttjéra átutalĺĺssal.

Apélyźzati kiírás és apáliyź.zatitárgyalás nyelve magyar'

Ä pźiyáu;ąti táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi
utca 30. II' épiilet I. emeleti tárgya|ő,Ż02I. november 8. (hétfő) 9:40 óľa.

Az ingatlan megtekĺntése:

2021' októbęľ 12. (kedd) és202L októbeľ 26. (kedd) napjén 15:15-16:00 kozott

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

A személyes vagy meghatalmazott által tiiľténő meqtekintés a pálylŁatra való jelentkezés feltétele!

P áůy áaati táľ gyal ás on val ó ľészvétel feltételei :

_ ajelentkezési lap teljes koríĺ kitoltése,
- a szükséges dokumentumok bemutatásą illetve becsatolása, valamint
- apálytzati fellrívásban megjelolt időpontig apályázati biztosíték megfizetése



il. P ALY AZATI F'ELTETELEK

l. A pályázatra ajelentkezési lap teljes koríí kitöltésével és hatáľidőben történő leadásával lehet
jelentkezni' amihez a szĺikséges mellékletekęt csatolni kell. Az ajélnlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezesi lapon aptiyéz;őnak nyilatkoznia kell aľľól, hogy

a) apéiyévati felhívásban foglalt pályázatifeltételeket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító aďatu és a lakeíme kezeléséhez a ptiyázat elbíľálásával

k ap cs olatb an ho zzźĄ áral,
ą 3 hónapnál ľégebben lejĺárt koĺartozása nincs,
d) a tulajdonszeľzési képessége nem koľlátozott,

ą az ingatlant megtekintette, illetve azok műszaki állapotát megismerte,

fl legalább a kikiáltási áľnak megfelelő összegű vételi ajanlatot tęsz az lngat|aĺ megvásaĺlására,
Đ tuđomásul veszi, hogy az adásvétęli szerzőđést apéűyáztatő megbízásából a Dr. Nagy Judit Üg}.védi

Iroda késáti és jar el a tulajdonjog-vtltozás bejegyzése soráĺr a Foldhivatďnéú a péúyáző vtůlalja,
hogy az Ügyvédi lroda ľészére 50 000,- Ft + iáfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600,-Ft ingatlan-
nyilvántartási igazgatási szolgéútatási díjat megťlzet az adásvételi szęrződés megkötésével
egyidejííleg'

h) a Pá|yénő - amennyiben belfoldi vagy külfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
ľendelkező gazdtĺlkodő szewezet _ koteles teljes bizonyító eľejíĺ maganokiľatba foglalt módon
nyilatkozri arról, hogy aNemzeti vagyonról szóló 20l1. évi CXCVI torvény 3.$ (1) bekezdésében
meghatározott átléúható szgv ezet feltételeinek maľadéktalanul megfelel.

3. Teľmészetes személy pétlyazőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadrásakot igazolnia kell a
személyazonossagát, képviselet esetén teljes bizonyító eľejíĺ magránokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az aďásveteli szerződés előkésátéséhez és megkotéséhez ügyvédi, vagy
ko zj egy ző i m eghatalm azá s s züks ég es.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kęll mutatni

a) azeredetivállalkozói igazolványt,vagy aKongazgatási és Elektronikus Kozszolgáltatások Kózponti
Hivatala által kiállított hatósági bizonyitválný' illetve

b) a 30 napnál nem ľegebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzes folyamatb an létét igazolő cégbírósági
igazolá.st, valamint

c) a tĺĺľsaság cégjegyzésére jogosult képviselő alźtirási címpéldanyát (aláírási mittélját), továbbá
mindezen iratokat fénymásol atb an csatolni kell a j elentk ezési |apho z.

5. Amennýben apáIyázo (vevő) külföldi, @uľópai Unió tagĺĺllamainak állampolgérai kivételével) úgy
ez esetben a kĺiĺftldiek mező- és eľdőgazdasagi hasznosítasi fÖldnek nem minősülő ingatlanokat
éľintő tuĺajdonszeľzéséľĺjl szoló 25]/2014. (X. 20.) Koľmany ľendelet rendelkezései szeľint a
Budapest Fővłáros Kormĺányhivatalźmak engedélyét be kell szeremi.

6. A ptiytaati biĺosíték hatráridőben torténő megťrzetését igazolni és az erről szóló dokumentumot
csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. Ä"páůyáuati tárgyalás megkezdéséig aPáúyáultató hiánypótlási lehetőséget biztosíto ami nem
terjed ki a pályázati biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséľe, a jelentkezési lap határiĺIőn túli
benyújtásáľa, valamint azingatlan megtekintési időponton kívüli megtekintéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkeze|ó Zrt. kijelolt munkataľsa vehęti át a pá|yźaőtől a
ptiyázati felhívásban megjelölt időpontig' A jelentkezési lap benyújtása előtt a pá|yázonak
lehetősége van aZ ingatlant megtekinteni.

9. A pĺiyázati biaosíték osszege, valamint a véte|áľ klztrőlag magyaÍ forintban hatarozható és
ťlzetheÍo meg. A pŕiyázati bixosíték az ngatlanĺa vonatkozó adásvételi szerződés megkotését
követő 2 munkanapon beltil kerĺil visszďizetésre utalás fonnájélbn a nem nyertes pá|yázo(k)
r észér ę' A p á|y áaati bi zt osíték nem kam ato zik'

10. Az ingatlanok a kikiáltási ćr alatt nem kertilnek értékesítésre.



A pćlyáztatás az ingatlan vételáÍfua vonatkozó lieitálassal torténik" A licit érvényes, ha a pćlyázati
targyďáson legalább egy ptiyáző a kikiáltási fuat megajanlja. A licitlépcső
100 000,-Ft, a licitalást addig kell folytatni, amig a licitálók érvényes ajtnlatotteszrek'

A ptúyázati ttrgyalás nyertese a legmagasabb vételarat megajanló péiyćaő.

11. Ha apályázati felhívasra kizarőlag egy ajtmlat érkezik' a licit akkor is érvényes, ha az ajtm|atot tevő
pétIyáaó aptúyéaaĺ targyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályttztató képviseletében eljáró ĺigyvédi iroda a pźúyźzat eľedményhirdetésétől sziámított 30
napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes ptĺyéaőval a licitalás során
ajánlott osszegií vételáron. A vételrĺrat az adásvételi szęrződés megkötéséig kell megfizetni. A
pályázat nyertese aZ adrásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg
50 000 Ft + ráfa összegű ü5védi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvantartrási eljárásért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat koteles megfizetni a Péiyáztató jogi képviseletét ellátó
ügyvédi irođa részeľe.

13. Amennyiben a ptiytzat nyertese saját éľdekkorében felmerült ok kovetkeztébęn az
eredményhirdetést kovető 30 napon belĺJl az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a
szerződéskötésre vonatkoző jogált és aptiyázati biztosíték összegét' Ebben az esetben aPtlyáłztatő
jogosult azingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajrínlatot tevő ptiyćlzőval szerződést kötni.

A nemzeti vagyonľól szóló 2011. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint aMąyarország
2014. évi központi koltségvetésĺől szoló ZaB. évi CC)oo( törvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja éľtelmébęn a
Magym Allamot elővásarlasi jog illeti meg' amęnnyibęn az adásvétel tźlreytftképező ingat|an forgalmi értéke
az 5 000 000 Ft osszegíĺ értékhatrárt meghaladja. A Magyar Allam elővásarlási joganak gyakorlésélra nyitva
álló hatráridő 35 nap, azingatlan ezt követőęn adható birtokba.

14' Apályazat eľedménytelen, ha:

a) apéůyézok nem tettek érvényes vételi ajanlatot,
b) aPćtlyáztatő az eljárás brínnely szakaszában' akar indoklás nélktil is, eredménytelennek nyilvanítja,

ą a nyertes pá|yán visszalépése esetében, ha a soĺon következő helyezettel a Pźiyáztatő nem kot
szeĺződést.

A pállyázati eljárassal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbĺĺnyai Vagyonkezelő Zrt.
(1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület' I. emęlęt 102-as számű iľodában félfogadási időben, illetve
tęlęfonon a (061) 666-2725'es számon kérhętő.

Félfogadási idő

Hétfő:

Szerda:

Péntek:

Budapest, Ż02I. szeptembeľ 16.
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AdÓszám: 10816772-242
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800 _ 1600

800 _ I ljo


