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pÁr,yÁzłľI EELHÍvÁs

Budapest Fővaros X. kertilet Kőbĺányai onkormrínyzat Képviselő-tęstíilete 4BDaLL (uII. 26') hatfuozata
alap1ttn éľtékesíteni kívánja az IlI mĺányban tulajdonát képező 4I989/0/Al7 heliyrajzi számon felvett,
természetbęn Budapest, X. keľiilet onegy utca 39. Íszt.7. szám alatti lakást

Oheqv utca 39. fszt. 7.

A lakás alapteľĺilete, szobaszáma,
komfoľtfokozata:

30 m2 l szobás, komľortos

A lakáshoz tartoző tulajdoni hányad: 694/10000

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakás kłiziis költsége: 9 2I0,-Ftlho

A lakás ktizüzemi felszeľeltsége; Elęktrom os źr url, gtz-, víz fo gy asztásmérő óľa
szolgaltatĺĺssal

A lakás kĺkiáltási ára: 5 510 000,- T't

A pályázatot a Budapęst Fővłáľos X. kerület Kőbrányai onkormányzat megbizźsábő| a Kőbanyai
Vagyonkezelő Zrt. (szekhely: 1107 Buđapest, Cegléđi utca 30.' cégjegyzékszám: 01-10-042140, ađószłím:
10816772-2-42, statiszt1kai szźlmjel 10816772-6810-114-01, képviseletében eljaró személy: Szabó tászló
veznigazgató) mint Pályć,ztatő írja ki.

Apáůyáłz;atra jelentkezés helye, mĺĎdja és hatáľideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Buđapest
Ceglédi utca 30. főépüle| I. emelet 102-es szílmű irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitoltésével,
2021. november 5. (péntek) 1 1 :30 óráig beérkezően lehet jelentkezri.

A pályĺĺzati biztosíték mértéke, megfizetésének hatáľideje és módja: A ptiyázati biĺosíték mértéke a
kikialtási źr I}oÁ-a (551 000,_FĐ. A biztosítékot a jelentkezeshatźndęjéig kellmegfizetni apalyáztatő oTP
Bank Nyrt'-nél vezetett 1l794008 - Ż0508524 számi számlájára átutalrással.

Apályázati kiíľás és apályázatitľ:gyalźs nyelve magyar.

Ä'páůyáuąti táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő ZÍt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi
utca30. II. éptiletI. emeleti tátgyalő,2021. november 8. (hétfő) 10:20óra'

Az ingatlan megtekintése:

2021. október 14. (csiitortök) és 2021. október 28' (csiitörtök) napjan 14:00-14:45 kozött

(Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725, Holly Tünde, tel.: 06-1-666-Ż7ŻL)

A személyes vagy meqhatalmazott által töľténő megtekintés a nálŁáZatľa való jelentkezés feltétele!

P áty á.a;ati tárgyal ás on val ó részvétel feltételei :

- a jelentkezési lap teljes körÍĺ kitoltése,
- a szĹikséges dokumentumok bemutatĺísa, illetve becsatolásą valamint
- a ptt|y ázati felhívásb an rnegj elölt időpontig a pá|y ázati biztosíték megfizetése.



il. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A pá|yazatra a jelentkezési |ap teljes korŕĺ kitoltésével és hatráriđőben torténő leadásával lehet
jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kotottség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon aptűyézőnak nyilatkoznia kell arról' hogy

cł) apályázati felhívásban foglalt pélyázati feltételeket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító aďatai és a lakcíme kęzeléséhez a pźúyázat elbíralásával

k apes o l atb an ho zzáĄ źlrul,

ą 3 hónapnál régebben lejáľt koxaľtozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
ą azlngatlant megtekintette, illetve azok műszaki źllapotźlt megismerte"

Í) legalább a kikiáltasi árnak megfelelő osszegű vételi ajanlatot tesz az ingatlan megvásárlásárą

Đ tudomásul veszi, hogy az aďźsvételi szerződést apźiyáztatő megbizásébol a Dr. Nagy Judit Ügyvédi
Irođa készíti és jar el a tulajdonjog-vá|tozés bejegyzése soľán a Foldhivatalnéi; a pályáző vá||alja,
hogy az Ügyvédi lroda részere 50000,- Ft + ráfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6600,-Ft ingatlan_
nyilviántartási igazgatźsi szolgéitattsi dijat megťĺzet aZ adasvételi szerzőđés megkotésével
egyidejűleg.

h) a Pétlytaő - amennyiben belťoldi vagy külfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
ľendelkező gazÄźikodó szervezęt _ kÓtęles teljes bizonyító erejű maganokiratba foglalt módon
nyilatkomi aĺról' hogy aNemzeti vagyonĺólszóló 2011. évi CXCVI töľvény 3'$ (1) bekęzdésében
meghatiĺrozott áú|ćúhatő szewezet feltételeinek maľadéktalanul megfelel.

3. Tęnnészętes személy péúyévanak és a képviselőnęk a jelentkezesi lap leadásakor igazolnia kell a
személyazonossagát, képviselet esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba Íoglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az adásvételi szeľződés előkészítéséhez és megkötéséhez tigyvédi, vagy
ka Ą egy zői meghatalm azás s züks ég es.

4. Jogi személy, illetve egyéni vallalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kellmutatni
a) az eređeti vállalkozói igazolványt,vagy aKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatasok Központi

Hivatala által kiállított ható sági bizonyítványt' illetve
b) a 30 napnal nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzes folyamatban létét igazolo cégbírósági

igazolást, valamint

ą a tětrsaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláirási címpéldányát (aláírási mintáját), tovźbbá
minđezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben aptiyáző (vevő) kiilföldi' (Európai Unió tagállamainak állampolgáltai kivételével) úgy
ez esetben a kalftĺdiek mező- és eľdőgazdasagi hasznosítasi Íoldnek nem minős'ülő ingatlanokat
érintő tulajdonszeľzéséľől szóló 251/20]4. (X. 20.) Koľmany ľendelet rendelkezései szerint a
Budapest Fővrĺros Kormányhivataltnak engedélyét be kell szeremt.

6' A".palyázati biĺosíték hatráľidőben torténő megťrzetését igazo|ni és az eĺľől szóló dokumentumot
csatolni kell a jelentk ezési laphoz.

7. A' pőiyánati táľgyalás megkezdéséig a Páůyántató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem
teľjed ki a pályázati biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséľeo a jelentkezési lap hatáľidőn túti
benyújtására, valamint az ingatlan megtekintési időponton kívüli megtekintésére.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kijelolt munkatársa veheti át a pálytzőtol a
pályázati felhívásban megjelolt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pálytzőnak
lelretősége vafl aZ ingatlant rnegtekinteni.

9. A pályázati bizosíték osszege, valamint a vételálr kiztrő|ag magyar foľintban hatarozható és

fizethető meg. A ptiyázati biztosíték az ngat|anra vonatkozó adásvételi szeľződés megkotését
kovető 2 munkanapon beliil keriil visszďizetésre utalás fonnáj ćlban a nem nyeľtes pályáző(k)
részére. Apályázati biaosíték nem kamatozik.

10. Az ingatlarrok a kikiáltási ár alatt nem keriilnek értékesítésre.



A pźiyáztatźs az ingatlan vételfućra vonatkozó licitráĺással történik. A licit érvényes' ha a pétlyázati
tráľgyaláson legalább egy pályáző a kikiáltási aÍat megajĺĺnlja. A licitlépcső
100 000,-Ft, a lieitálást addig kell folytatni' amig a licitálók érvényes ajtmlatotteszlek.

Apályéaati télrgyalás nyertese a legmagasabb vételźrat megajĺínló ptúyaző.

11. Ha aptl|ytaatl felhívásra kizárőlag egy ajźmlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajtnlatot tevő
péiyéző apźiytaatl tĺĺrgyaláson nem jelenik meg'

I2. A Pá|yélztató képviseletében eljĺáĺó ĺigyvédi iroda a palyéaat eľeđményhiľđetésétől szĺĺmított 30
napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szęrződést köt a nyertes ptůyáaőval a licitálás során
ajánlott összegíí vételáron. A vételaľat az adásvételi szęľződés megkötéséig kell megfizetni. A
pályźaat nyertese az adasvételi szerződés megkotésével egyidejűleg
50 000 Ft + ďa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartasi eljárásért
ťlzetendó igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Péúyáztató jogi képviseletét ellátó
ĺigyvédi iroda részęre.

13 Amennýben a ptiyttzat nyęrtese saját érdekkörében felmerĺilt ok kovetkeztébęn az
eľedményhirdetést kovető 30 napon beltil az adłásvételi szerzóđést nem köti meg, elveszíti a
szeľződéskötésľe vonatkoző jogát és aptiyénati biztosíték összegét. Ebben az esetben aPá|yáztatő
jogosult azlngatlanra a kovetkęző legkeđvezőbb érvényes ajtnlatottevő palyázőval szęrződést kotni.

A nęmzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint a Magymorsztę
2014' évi kozponti koltségvetésĺől szóló LaB. évi COoaX. torvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja értelmében a
Magyar Allamot elővásrárlási jog illeti meg' amęnnyiben az adásvétel tárgyátképező ingatlan foľgalmi értéke
az 5 000 000 Ft összegű értékhaúrt meghaladja. A Mąyar Allam elővásárlási jogának gyakorlásĺáľa nyitva
állőhararldő 35 nap, az ingatlan ezt kovetően adható biĺtokba.

14. Apa|yazat eređménytelen, ha:

a) apáiyánk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) aPályźntatő az eljárás bármely szakaszában' akar indoklás nélktil is, eredménýelennek nyilvánítja,

ą a nyertes péiyaző visszalépése esetében, ha a soron kovetkező helyezettel a Pétlyáztatő nem köt
szprződést.

A ptiyázati eljáľással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezető Zrt.
(1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépĺilet, I. emelęt 102-as szémi irodában félfogadási időben, illetvę
telefonon a (061) 666-2725-es száĺnon kérhető.

Félfogadrĺsi idő:

Hétft:

Szeľda:

Péĺltek:

Budapest, 202I. szeptembeľ 16.
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