
pÁĺ,yÁzłľĺ ľrlrĺÍvÁs

Budapest Fővráros X. keriilet Kőbanyai onkonnányzat Képviselő-testtilete 407l202L (VIII. 26.) hatćrozata
a|apján éľtékesíteni kívánja az IlI aranyban tulajdonát képező 3832aB/N60 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest, X. kerület Bihaľi atca 11 . Íszt. 2. szám alatti lakást

Bĺhaľĺ utca 17. fszt.2.

A lakás ďapteľĺilete, szobaszáma,
komfoľtfokozata:

Ż6 m2I szobás, komfort nélküli

A lakáshoz tartozó tulajdoni hányaĺl: 98/10000

A lakás miĺszaki állapota: Felújítandó

A lakás kłiziis kłĺltsége:
F'elújítási alap:

A lakás kiiztizemi felszeľeltsége:

8 580,- Ft/hó
3 640,-Ft/hő

Y iz fogy asztásmérő óra és
gáz fogyasztásmérő óra szolgďtatással

A lakás kikiáltási áľa: 3 410 000,- x't

A ptiyázatot a Budapest Fővaros X. kerület Kőbanyai onkormányzat megbizźsábo| a Kőbányai
Vagyonkezeló Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószám:
10816772-2-42, statisztlkai számjel: 1081677Ż-6810-114-01, képviseletében eljaró személy: Szabó Lásáó
vezéngazgatő) mint Ptlyćntatő Ęa ki.

A páiyánatra jelentkezés helye, módja és hatáľideje: Kőbányai Vagyonkeze|ő ZÍt., címe: 1 107 Budapest,
Ceglédi utea 30. főépüle! I. emelet 102-es számú iľodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével,
2021 ' november 5 ' (péntek) 1 1 :30 óraig beérkezően lehet jelentkemi.

A' pátyáuati biztosíték méľtéke, megfizetésének határideje és módjaz A pálytzati biztosíték méľtéke a
kikiáltási tlr L)oÁ-a (341 000'-FĐ. A biĺosítékot a jelentkezéshatźlť.ďejéig kellmegfizetni apáIyáztatő oTP
Bank Nyľt.-nél vezetett 11794008 - 20508524 szĺtmű szám|ájźra átutalással.

Apályazati kiírás és apályinatitźrgyalás nyelve magyar.

Ä páůyánąti tárgyalás helye és iĺlőpontja: a Kőbányai Vagyonkeze|ő Zrt. címe: 1107 Buđapest, Ceglédi
utca 30. II. épület I. emeleti tćtrgyatő,202I. novembeľ 8. (héďő) 9:00 óra.

Az ingatlan megtekintése:

202I. oktőbęľ 12. (kedd) és202I. október 26 (kedd) napjan 14:00-15:00 közott

(Rácz Szilvia, tel.: 06_1_666-2725, Holly Tünde, tel.: 06-1_666-272I)

A személves vagy meghatalmazott által töľténő megtekintés a pálylŁatľa való jelentkezés feltétele!

P áiy áaati táľ gyal áson való ľészvétel feltételei :

- a jelentkezési lap teljes köľű kitöltése,
- a szĺikséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
- aptiyázati felhívásban megjelolt időpontig aptiyázati biztosíték megfizetése



il. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A ptlyázatra a jelentkezési lap teljes koríĺ kitoltésével és határidőben torténő leadásával lehet
jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kęll. Az ajtľ'Lai kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon apéúyéaőnaknyilatkozniakell arról, hogy

a) apá|yázati felhívásban foglalt ptiytnati feltételeket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pélyázat ęlbkźiásával

k apcs olatban ho zzěĄ án:J,
c) 3 hónapnál régebben lejtrtkoztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem koľlátozott,

") azlĺgat|ant megtekintette, illetve azok műszaki állapotát megismeľte,

fl legalább a kikiáltási rĺrnak megfelelő osszegű vételi ajánlatot tesz az ingatlan megvésárlására,
g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést apáiyáztatő megbizásábol a Dľ' Nagy Judit Ügyvédi

Iroda készíti és jrĺľ el a tulajdonjog-vźltozźs bejegyzése során a Foldhivatalnéi; a pźiyáző vállaĹja"
hogy az Ügyvédi lroda részere 50000,_ Ft + iáfa üg1'védi munkadíjat, valamint 6600,-Ft ingatlan-
nyilvrĺĺrtartási igazgatási szolgráltatasi díjat megťlzet az adásvételi szerződés megkötésével
egyidejiíleg.

h) a Pá|ytző - amennyiben belfoldi vagy külfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazd,ttlkodő szervezęt _ kotęles teljes bizonyító erejű magránokiratba foglalt módon
nyilatkozri arról, hogy aNemzęti vagyonról szőlőŻ)fl. évi CXCVI törvény 3.$ (1) bekezdésében
meghatĺĺrozott éItláthatő szervezetfeltétęlęinek maľadéktalanul megfelel.

3. Természetes személy ptiyázőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazotnia kell a
személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erEű magánokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az ađásvételi szerződés előkészítéséhez és megkotéséhez ügyvédi, vagy
ko zj egy zői m eghatalm azás s ziik s ég es.

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

a) az ereďeti vállalkozói igazolványt,vagy aKongazgatétsi és Elektronikus Közszolgáltatások Kozponti
Hivatala által kiállított hatőstryi bizonyítványt, illetve

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

ą a taľsaság céĄegyzésere jogosult képviselő aláirési címpéldanyát (altlirási mintáját), továbbá
mindezen iĺatokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben apźúyáző (vevő) kiilföldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy
ez esetben a kalfoldiek mezĺj- és erdőgazdasagi hasznosítasi foldnek nem minős'ülő ingatlanokat
éľintĺi tulajdonszeľzéséľĺjl szóló 25]/2014. (X. 20.) Kormany ľendelet rendelkezései szerint a
Buđapest Fővaros Kormanyhivatalanak engedélyét be kell szerczni.

6. A,pźiyézati bizosíték hatłáridőben torténő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot
csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7 ' A páiyáz;ati tárgyalás megkezdéséig a Páůyáatató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem
teľjed l<l a páúyáaati biztosíték hatáľidőn túli megÍizetéséľe, a jelentkezési lap hatáľidőn trĺIi
benyújtására, valamint az ingatlan megtekintési időponton kívüli megtekintéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kijelolt munkatársa veheti át a pélyázotol a
pćt|yázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázőnak
lelietősége van aZ ingatlant megtekinteni.

9. A pályázatL biĺosíték osszege' valamint a vételár kizćrő|ag magyaÍ forintban határozható és
fizethető meg. A pá|yázati biaosíték az ngatlanra vonatkozó adásvételi szerződés rnegkötését
követő 2 munkanapon belĹil kerĹil visszafizetésre utalás formájtlban a nem nyertes pályaző(k)
r és zér e. A p tl|y ázati b i ĺo síték nem karn ato zik.

Ia. Az ingatlanok a kikiáltási tr alatt nem keľĺilnek értékesítésĺe.



. A pét|yáztatźs az ingatlan véte|trára vonatkozó licitálással toľténik. A licit érvényes, ha a péiyázati
targyalĺĺson legalább ęgy ptúyéaő a kikiáltási trat megajámlja. A licitlépcső
100 000,-Ft, a licitálást addig kell folytatni, amig alicitálók érvényes ajránlatot teszrek.

Apźůyźu,ati tárgya|ás nyeľtese a legmagasabb vételárat megajránló ptűyáző.

11. Ha apáIyéaatl felhívásra kizárőlą egy ajénlat érkenk, a licit akkor is érvényes, ha az ajtnlatot tevő
palyáző apźiytzati tárgyalĺĺson nem jelenik meg.

12. A Pályátztató képviseletében eljríró ĺigyvédi iľoda a péiyćzat eređményhirdetésétől szĺĺmított 30
napon belül az ingatlanľa vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pélyánőval a licitálás során
ajánlott osszegű vételaron. A vételtrat az adásvétęli szĺződés megkötéséig kell megfizetni. A
pályázat nyertese az adásvételi szęrzőďés megkotésével egyidejÍĺleg
50 000 Ft + tďa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljáráséľt
fizetendő igazgatási szatgáltatási díjat koteles megfizetni a Pźiyáztatő jogi képviseletét ellátó
ĺigyvéđi iroda részere.

13. Amennyiben a pá|yázat nyertese saját érdekkorében fęlmeľiilt ok kövętkeztében az
eredményhirdetést kovető 30 napon belil az adásvételi szerzőđést nęm koti meg, elveszíti a
szęrződéskötésre vonatkoző jogált és apźiyázati biztosíték összegét. Ebben az esetbęn aPáłyáztatő
jogosult az lngat|anra a kovetkező legkedvezőbb érvényes ajánlatottevő palyazőval szerzőďést kötni.

A nemzęti vagyonról szóló 2011' évi CXCVI. torvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint aMagyarorszĘ
2014. évi kozponti költségvetésről szóló 2013. évi CC)ofi. torvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja értelmében a
Magym Allamot elővásrĺrlrási jog illeti meg' afirennyiben az adásvétel ttlrgyátképező ingatlan foľgalmi értéke
az 5 a00 000 Ft összegű értékhatłárt meghaladja. A Magyar Állam elővásĺĺrlasi jogának gyakorlásara nyitva
álló hatĺĺridő 35 nap, azingatlan ezt kovętően adható birtokba.

14. Apá|yazat eredménytelen, ha:

a) aptiyt*r,knem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) aPáiyź.ztatő az eljárás bármely szakaszttban' akaľ indoklás nélktil is, eľedménýęlennek nyilvanítja,

Đ a nyertęs pźiyéző visszalépése esetében' ha a soron kovetkező helyezettel a Pźtlytntato nem köt
szerződést.

A pályćzati eljrĺrassal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
(1107 Budapest, Ceglédi utca 30') főépiilet, I. emelet 102-as sziĺmú irodában félfogadási időben, illętve
telefonon a (061) 666-2725-es számon kérhető.

Félfogadási idő

Hétfő:

Szeľda:

Péhtek:

1400 - 1730

g00 _ 1600

800 _ I 130

KÖsÁľ{vł
Ä
-d!'íł{h._

Buđapest, 202I. szeptember 16.
Ťa; utca 30.

1081

S Lász|ő

vezérigazgatő


