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Budapest Főviíros X. keľĺilet Kőbanyai onkonnanyzat Képviselő-testtilete 404ĺ202L (uII' 26') hatfuozata
alapjan értékesĺteni kívĺĺnja az IlI mĺányban tulajdonát képező 41037/4/A16 helyrajzi száĺnon felvętt,
természetben Budapest, X. keľület Söľgyáľ utca 46. I. 1. szám alattĺ lakást

Siiľgyáľ utca 46. I. 1.

A lakás alapteľülete, szobaszáma,
komfoľtfokozataz

37 m2I szobás, komfort nélküli

A lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 35/1000

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakás kiiziis kłiltsége:
Célbefizetés:

A lakás kłizĺĺzemi felszeľeltsége:

17 920,- Ftlhő viz átd'ánrry al
2 438,-Ftlhő

Elektľomos ttr am, gtz fogyasztasm érő őra
szolgaltatiással

A lakás kikiáltási áľa: 4 720 000,- Ft

A pźiyénatot a Budapęst Fővmos X. kerület Kőbĺányai Önkornanyzat megbízasából a Kőbrínyai
Vagyonkezeló Zrt. (szekhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.' cég|egyzékszám: 01-10-042140, adósziĺm:
1081677Ż-2-42, statiszttkai számjel: 10816772-6810-114_01, képviseletében eljáró személy: Szabó Lásáó
vezeigazgatő) mint Pźlyáztatő írja ki.

Apźůyźu,atra jelentkués helye, módja és hatĺĺľideje: Kóbĺínyai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest,
Ceglédi utca30. főépüle| I. emelet 102-es szttmű irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével,
2021. novembeľ 5. (péntek) 11:30 óráig beérkezően lehet jelęntkezri.

A pátyáľzati biztosíték mértéke, megfizetésének hatáľideje és mĺĺdja: A páiyźaati biztosíték mértéke a
kikiáltási ćtt l\o/o-a (472 000,-Ft)' A biztosítékot a jelentkezes határidejéig kell megfizetni apalyźntatő oTP
Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 -20508524 szźlmtĺ sztlm|áljtra átutalással.

Apźiyźr,ati kiírás és apéiyazatttérgyalts nyelve magyaÍ.

A pźůyáaąti táľgyalás helye és időpontja: aKőbtlnyat Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi
utca 30. II. épület I. emeleti ttlrgyalő,2O2l. novembeľ 8. (hétfő) 10:40 óra.

Az ingatlan megtekintése:

2021. október 14' (csütörtök) és 2021. október 28. (csütortök) napjan 15:00_16:00 közott

(Rácz Szilvia, tel. : 06- 1 - 666-27 25, Hol1y Tünde, tel. : 06- 1 -6 66-272I)
A személyes vagy meghatalmazott által tłiľténő megtekintés a nályĺázatľa való jelentkezés feltétele!

P áiy áaati táľ gyal ás on val ó ľés zvétel feltételei :

- aielentkezési lap teljes köní kitoltése,
- a szĺikséges dokumentumok bemrrtatása, illetve becsatolása, valaĺnint
- apá|yinati felhĺvásban rnegjelölt időpontig aptiyázati biztosíték megfizetése.



I

IL PÁLYÁZATI FELTETELEK

A pályázatra a jelentkezési lap teljes kör(ĺ kitöltésével és határidőben tÓrténő leadásával lehęt
jelerrtkezni' amiheza szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlaĺ kotöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon apályánnak nyilatkoznia kell anól, hogy

a) apáiyázati felhívásban foglalt ptiyéuatifeltételekęt megismerte és elfogadja,

b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pźlyázat elbírálásával

k apcs o l atb an ho zzáj ćlrul,
c) 3 hónapnál régebben le1ćrtklztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,

ą az tngatlant megtekintette, illetve azok muszaki źilapotát megismeľte,

Í) legal_ább a kikiáltasi árnak megfelelő osszegíí vételi ajanlatot tesz azingatlan megviĺsáľlasára,
"'sl 

tuáomásul veszi, hogy az adáívéte\i szerzőáést apttlyáztato megbízásából a Dr' Nagy Judit Ügyvédi

Iroda késáti és jar el a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatalnćl; a pályáző vállalja,
hogy azÜgyvédi lroda részére 50000,_ Ft + afa ügyvédi munkadíjat, valamint 6600,-Ft ingatlan-

nylt"antu.tási igazgatási szolgáltatási díjat megťlzet aZ adłásvételi szeľzadés megkotésével

egyidejűleg.
h) i rayara_ _ 

'mennyiben belfoldi vagy külfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem' 
rendelkező gazdálkodó szervezet _ köteles teĘes bizonyító eľejű mąanokiratba foglalt módon

nyilatkomi árról, hogy aNemzeti vagyonľól szóló 2011. évi CXCVI torvény 3'$ (1) bękezdésében

meghatfuozott átlátható szervezetfeltételeinek maĺadéktďanul megfelel.

3. Természetes személy páiyázőnak és a képviselőnek a jelentkezesi lap leadásakor igazolnia kell a
személyazonossiĺgát, képviselet esetén teljes bizonyító eľejíĺ maganokiratba foglalt meghata|mazást

kell csatolni, azónban az adtsvételi szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy

kö Ą egy zői meghata|m azás s ztiks ég es'

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

a) az eredetivállalkozói igazolvtný,Yagy aKozigazgatźtsi és Elęktľonikus Közszolgáltatások Központi

Hjv ata|a által kiállított hatósrĺgi bizonyítványt, illetve
b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzes folyamatban létét igazolő cégbírósági

igazolást, valamint
,) a tĺársasą cégtregyzesére jogosult képviselő altlirási címpélđanyát (alaírási mintáját), továbbá

mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz'

5. Amennyiben apáIyáző (vęvő) külfölđi, (Euĺópai Unió tagállamainak állampolgílrai kivételével) úgy

"" "."tb.n 
u lrĺłĺpldiul, mezcj- és eľdőgazdasagi hasmosítasi foldnek nem minósüĺĺi ingatlanokat

éľintő hłlaidonszeľzéséľőt szótó 25]/2014. (X. 20.) Koľmany ľendelet ľendelkezései szerint a

Budapest Főváľos Kormanyhivataltnak engedélyét be kell szeremi.

6. Aĺ pźiytr7ati biztosíték hatĺłľidőben történő megfizetését igazolni és az eĺĺől szóló dokumentumot

csatolni kell a j elentkezési laphoz.

7 ' A' páiyáaati táľgyalás megkezĺléséig a PáiyáuÍató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem

teľjeĺl- ki a pályĺĺzati biztosíték határidőn túli megfizetéséľeo a jelentkezési lap hatáľidőn túli
benyújtásáľa, valamint az in gatlan megtekintési időponton kívüli megtelĺintéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbanyai Vagyonkezelő Zrt. kijelölt munkatársa veheti ilt a pfl|yéaőtőI a

pźlÍyázati felhívasban megjelölt időpontig' A jelentkezési lap benyťrjtása előtt a pćiyźzőnak

lelretősége yan aZ ingatlant megtekinteni.

9' A pályázati biĺosíték összege' valamint a vételfu kizĺrőlag magyaľ foľintban hataľozható és

fizethető meg' A pťiyázati biztosíték az ngatIanra vonatkozó adásvételi szerzőďés megkotését

követő 2 munkanapon bęlül kerül visszďizetésre utalás formájthan a nem nyertes pttlyázo(k)

részére. Aptiyázati biĺosíték nem kamatozik.

l0' Az ingatlanok a kikiáltási aľ alatt nem kerĺiltlek értékesítésre.



. A péiyéutatźs az ngatlan vételěrźlra vonatkozó licitalássa] torténik. A licit érvényes' ha a ptůyázati
targyaláson legaléhb ęgy pályźuő a kikiĺĺłtĺísi trat megajanlja. A licitlépcső
100 000,_Ft, a licitálást addig kell folytatni, amig alicitálók érvényes ajtmlatottesarek.

A p {ĺy źuati tćr gy alés ny ertese a l egm ag as abb vétel rírat m eg aj ánló p tiy éaő .

11. Ha apélyázatl felhívásra kizźlrolag egy ajémlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajźnlatot tevő
péĺyéać: apályazati trárgyalĺáson nem jelenik meg.

12. A Pá|yáztató képvisęlętében eljáľó tigyvédi iľoda a pttlyázat eredményhirdetésétól számított 30
napon belül az ingatlanľa vonatkozóan adásvételi szęrzőďést kot a nyertes pályázőval a licitálás során
ajĺánlott összegŕí vételáron. A vétęliáľat az ađásvételi szeľződés megkotéséig kell megfizetni. A
pźůyázat nyeľtese az adásvételi szęrz(5dés megkotésével egyidejiileg
50 000 Ft+ éfa összegű iigyvédi munkadíjat, vďamint 6 600 Ft ingatlan_nyilvantaľtási eljźrésért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó
tigyvédi řoda részere.

13. Amennýben a ptlytnat nyertese saját érdekkorében felmeľült ok kovetkeztében aZ
eredményhirđetést kovető 30 napon beltil az adásvételi szerződést nem koti meg, e|vesziti a
szerződéskötésľe vonatkoző jogát és apályźnati biztosíték osszegét. Ebben az esetben aPtiyálztatő
jogosult azingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ptűyéaőva| szerzíśđést kötni.

A nemzęti vagyonról szőlő 20II. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint aMąyarország
2014. évi kozponti koltségvetésről szóló 2013. évi CC)oo(. torvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja értelmében a
Magyar Allamot elővásárlasi jog illeti meg' amenny|bęn az adásvétel ttrgyéttképező ingatlan foľgalmi értéke
az 5 000 000 Ft osszegíĺ éľtékhatárt meghaladja. A Magym Allam elővásarlási jogrának gyakorlásáľa nyitva
álló hatĺáridő 35 nap, az ingatlan ezt kovetően adható birtokba'

14. Apéiyźaat eľedménytelen' ha:

a) apá|yázőknem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) aPźiyáztatő az eljárás bĺínnely szakaszźlban' akar indoklás nélkĺil is, eľedménýelennek nyilvĺínítja,
c) a nyeľtes péĺytm visszalépése esetében, ha a soron kovetkező helyezettel a Péiytntatő nem köt

szeľződést.

A páLyéaati eljrárłással kapcsolatban további felvilágosítiás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
(1107 BudapesĘ Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-as számű iľodában félfogadási időbęn, illetve
telefonon a (061) 666-2725-ęs száĺnon kérhető.

Félfogadási idő

Hétft:

Szeľda:

Péńtek:

Budapest, 202L szeptember 16

1400 _ I7j0

Boo - 16o0

800 _ I 130

#
'ĺ081

Lászlő

vezérigazgató

utca


