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Rendvédelmi nap és új autók a biztonság szolgálatában
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Az Óhegy parkban harmadik alkalom-
mal megrendezett blues fesztiválon idén 
is több ezren vettek részt. A fesztiválon 
mindenki jól érezte magát, hiszen ez egy 
olyan alkalom volt, amikor a szórako-
záson volt a hangsúly. Fellépett a Varga 
János Projekt, a Pribojszki Mátyás 
Band, a Takáts Tamás Blues Band, 
majd a Tátrai Band zárta a zene ünne-
pét. Hosszú kihagyás után karolta fel a 
kerület ezt a zenei műfajt, illetve a zenei 
rendezvényt, hogy ismét bebizonyítsa: 
pótolhatatlan helye van az Óhegy parki 
„woodstocknak” a hazai zenei palettán.

,,Csak Kőbányának van királya, 
Magyarországon a király Deák-
Bill Gyula” – ezekkel a szavak-
kal köszöntötte a fesztivál közön-
ségét Kovács Róbert polgármester. 

Forrás: Kőbánya.hu

Kerületünk egyedülálló rendezvények otthona, ilyen például 
a rendvédelmi nap is, amelyet – immáron több éves hagyo-
mányt ápolva – augusztus végén ismét megrendeztek. Az idei 
eseményen újfent színvonalas bemutatókkal várták a szerve-
zők a kikapcsolódni vágyó családokat. Az érdeklődők békés 
körülmények között kaphattak betekintést a sokszor veszélyes 
rendvédelmi munka részleteibe: megnézhették, hogyan néz 
ki egy börtöncella, milyen eszközökkel dolgozik egy fegyőr, 
hogyan használja a pajzsot, a viperát a rendőr, vagy miként 
dolgoznak a mentők. Bemutatót tartott a Magyar Honvéd-
ség Ludovika Zászlóalja katonai testnevelésből, volt Gyep 
show a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyőrség Dandár díszelgő egységének bemutatásában,

Blues fesztivál az Óhegy parkban

divatbemutató, amit a Budapesti Fegyház és Börtön tartott, 
lovasparádé a Készenléti Rendőrség, szolgálati kutyás bemu-
tató a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet szervezésében.

,,A kőbányaiak biztonsága érdekében támogatjuk, segít-
jük a kerületi védelmi szervek munkáját. Idén sikerült egy-
egy új autót beszereznünk a kerületi Rendőrkapitányság 
és Tűzoltóparancsnokság részére” – hangsúlyozta Kovács 
Róbert polgármester, aki miután a színpadra hívta és köszön-
tötte a rend- és katasztrófavédelem valamennyi képviselőjét, 
hivatalosan is, egy-egy jelképes kulccsal átadta a járműve-
ket a kerületi rendőrkapitánynak és tűzoltóparancsnoknak. 

Forrás: Kőbánya.hu
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A Fekete István Általános Iskola tanévnyitó ünnepségével 
nyitotta meg Kovács Róbert polgármester az iskolaévet. A 
gyerekek szinte rá sem ismertek intézményükre, ahol teljesen 
megújult környezet fogadta őket: a nyári szünetben ugyanis 
új műfüves sportudvar készült, valamint vadonatúj konyha és 
vizesblokk épült. A Kőbányai Önkormányzat a nyár folyamán 
iskolák egész sorát újította fel: összesen 220 millió forintot for-
dítottak az intézményekre, amelyek megszépülve fogadhatták 
a diákokat. 

A kerületi képviselő-testület – az elvégzett iskola-felújításokon 
túl – fi gyelmet fordít a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő 
családokra is, akiknek tanévkezdési támogatás biztosításával 
nyújtott segítséget a tanévkezdés anyagi terheinek a csökken-
téséhez. Az általánosiskolás-korú gyermekek mellett az idei 
évben a középiskolás-korú tanulók is 5 000 Ft értékű Erzsébet-
utalványban részesültek. 

Forrás: Kőbánya.hu

Vadonatúj óvodát és bölcsődét avatott a kerület! A munka és a 
magánélet összeegyeztetése érdekében a Bosch a Kőbánya Ön-
kormányzattal és a Gyermekkor Alapítvánnyal együttműködve 
indította el a Sütöde utcai Idesüss Óvodát, ahol 75 óvodás és 26 
bölcsődés kap helyet. Az önkormányzat ingatlanában kialakí-
tott új intézményben elsősorban a Bosch dolgozóinak gyerme-
keit tudják fogadni, az intézmény nyitva tartását éppen ezért a 
cég munkavállalóinak beosztásához igazították. 

Forrás és képek: Kőbánya.hu

A tervek szerint 2017 nyarán megnyíló Eiff el Műhelyházban 
szeptember 6-án tartott nagyszabású „csarnokfoglaló” rendez-
vénnyel nyitotta meg a 2015/16-os évadot a Magyar Állami 
Operaház. Ókovács Szilveszter főigazgató az Operapiknikkel 
egybekötött évadnyitó társulati ülésen áttekintette vezetésének 
elmúlt négy évét, kiemelve a dalszínház leendő műhely- és 
raktárházának küszöbön álló létrehozását. A július végi kor-
mánydöntés alapján 14,5 milliárd forint állami támogatásból 
újulhat meg a X. kerületi Kőbányai úton található északi jár-
műjavító csarnok, amely ezzel teljesen új kulturális funkciót 
kap. Az Operaház közleménye szerint 35 éve nem született 
ilyen horderejű, a Magyar Állami Operaházat érintő kormány-
határozat. Magyarország legnagyobb, állami kézben lévő ipari 
műemléképülete, a 220 méter hosszú, 110 méter széles Eif-
fel-csarnok lesz az otthona az Operaház összes műhelyének, 
raktárának, helyet biztosítva ezzel a kellékeknek, jelmezeknek, 
díszleteknek, világítóeszközöknek, valamint a próbacentrum-
nak és a pihenést, feltöltődést szolgáló rekreációs övezetnek. 

Új óvoda és bölcsőde Kőbányán Elkezdődött a tanév

Csarnokfoglalóval nyitott évadot az Operaház Kőbányán

A műhelyház ad majd helyet az operastúdiónak, és különféle 
színházi műhelyszakmák oktatóhelyszíne lesz. Kovács Róbert, 
Kőbánya polgármestere köszöntőjében történelmi eseménynek 
nevezte az 1880-as években épült ipari üzem átalakítását. Hoz-
záfűzte: nagy öröm, hogy a nyugat-európai, így például a Ruhr-
vidéken látható példák után Budapesten is megvalósulhatnak 
ilyen nagyszabású barnamezős beruházások, amelyekben egy 
egykori ipari létesítmény új, kulturális funkciót kap.

A vasárnapi évadnyitóra az Operaház társulata különleges 
műsorral készült, melynek előadásában részt vett a Budapesti 
Filharmóniai Társaság Zenekara, az Operaház együttese 220 
fővel, az Operaház és az Erkel Színház egyesített kórusa 150 
fővel, valamint a Magyar Nemzeti Balett 37 pár táncossal. 
Wagner Tannhäuser című operájának Csarnok-áriáját Sümegi 
Eszter, a Magyar Állami Operaház most induló évadának ka-
maraénekese adta elő. 

Forrás: MTI, képek: Kovács Róbert Facebook oldala, MTI
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Az Aging Male, vagyis öre-
gedő férfi  kifejezést az uro-
lógia magának vindikálta: 
nem kifejezetten betegség ez, 

inkább a természetes elhasz-
nálódás velejárója. Életkori 

sajátosságokkal megjelennek a 
tünetek, amelyek elsősorban a 
működés zavaraiban észlelhetők.

Melyek ezek az észlelhető működési 
zavarok?

Egyrészt a szexuális funkció átalakulása, módosulása érzékel-
hető ilyenkor. De nem csak a funkció módosul, hanem mentális 
és szomatikus változás is végbemegy, mehet ilyenkor a férfi ak-
ban. És persze a férfi hormon, vagyis a tesztoszteron szint csök-
kenése, vagy hiánya is állhat a tünetek hátterében. Ellentétben 
a nőkkel, ahol ez a változás radikális, és tünetei igen kellemet-
lenek, a férfi aknál nincs ilyen éles határ, és nem ennyire kéz-
zelfogható, látványos a változás. A férfi  nemi hormon szintje 
harmincéves kortól fokozatosan csökken, de természetesen 
változó, hogy ez kinél-kinél mikor érzékelhető. A tesztoszte-
ronszint csökkenést mentális tünet is kísérheti, így például az 
indítékszegénység, de lehetnek szomatikus megjelenési formái 
is a tüneteknek, mint a zsírgyarapodás, az izomszövet csökke-
nése, a csonttartószerkezet szilárdságának csökkenése, a szőr-
zet kopása, vagy a libidó csökkenése. Ez utóbbi viszont nem 
minden esetben függ össze a teljesítőképesség csökkenésével is.

Milyen tünetek lehetnek még, ha csökken a tesztoszteron 
szint?

Nagyobb arányban fordulhatnak elő szívgyógyászati, kardio-
vaszkuláris megbetegedések. Kimutatták a vizsgálatok, hogy 
az érrendszeri problémák könnyebben következnek be a tesz-
toszteron hiánya miatt. Ezért azt szoktam javasolni annak, aki-
nek csak tehetem, hogy nagyon vigyázzon az érrendszerére.

Mit lehet tudni az Aging Male jelenség kezeléséről?

Maga az idősödő férfi  jelenség többszakmás probléma. Benne 
van a lehetőség a szakmában, hogy hatékonyan kezelje az 
ezzel kapcsolatban felmerülő gondokat, ám például még 
nem is olyan régen azt mondták, hogy a tesztoszteronpót-
lás prosztatarákot okozhat, mára kiderült, hogy nem így van. 
Hiszen minden egyes olyan betegünket, akiknek a csökkent 
tesztoszteron szintjét szeretnénk normalizálni, előtte elküld-
jük PSA tesztre. Ez a teszt kimutatja, hogy valaki hajlamos-e 
a prosztatarákra, illetve, hogy van-e ilyen kezdődő beteg-
sége.  Ha igen, akkor természetesen nem kaphat tesztoszte-
ront. Ha nincs semmi jele a betegségnek, akkor kap férfi hor-
mont, és rengeteg dolgot rendbe is tesz ezzel a szervezetében. 
Igaz, a laboratóriumi mérés nem olyan egyszerű, és drága 
is a vizsgálat, de szerintem megéri az a néhány ezer forint a 
delikvenseknek, hogy tisztában legyenek a PSA szintjükkel.

A potencia csökkenése összeköthető a tesztoszteron szint 
csökkenésével?

Nem annyira tesztoszteron kérdés a potencia. Negyven, 
negyvenöt év fölött tartós merevedési probléma léphet föl, 
ami előjele lehet a szív-, érrendszeri problémáknak, amelye-
ket általában 2-3 évvel megelőz. Az aktívan használt érrend-
szer legvékonyabb erei itt találhatók, a férfi  nemi szervben. 
Ha ebben beáll a zavar, akkor később a nagyobb, szélesebb 
erekben is zavar léphet föl. De az is előfordul, hogy a tizedik, 
tizenötödik percben gyengül a merevedés. Azt csak melléke-
sen megjegyzem, hogy a korai magömlésben szenvedő fér-
fi ak valószínűleg sohasem jönnek rá, hogy ilyen problémájuk 
van, hiszen náluk eleve nincs meg a merevedés tíz-tizenöt 
percig. Azoknál a férfi aknál, akiknél bekövetkezik a mere-
vedés gyengülése, próbálják palástolni a problémát, azzal, 
hogy fáradt vagyok, rossz napom van, de ezt általában pszi-
chés trauma követheti. A nők aggódni kezdhetnek, hogy már 
nem talál elég vonzónak a párom, van valakije, stb. A férfi ak 
pedig a palástolás mellett elkezdik kerülni az intim helyze-
teket, nehogy kérdőre lehessen vonni őket. Ha csak egyszer-
kétszer fordul ez elő, akkor az nem akkora gond, azon mind a 
két fél túllép. Akkor azonban már mindenképpen érdemes fel-
keresni az orvost, ha két hónapon keresztül többször is jelent-
kezik ez a tünet. Ott már érdemes szakorvossal konzultálni.

Felkeresik a férfi ak ilyen problémával?

Eleve nehezen mennek el a férfi ak orvoshoz, és az is köztu-
domású, hogy a férfi ak büszkesége nem nagyon engedi meg, 
hogy a teljesítményükre, vagy annak hiányára panaszkodja-
nak. Ráadásul ennek orvoslására ma már sokan beszerzik az 
ilyen-olyan tisztaságú, kétes eredetű szereket az internetről. 
De nagyon kevesen tudják, vagy inkább nem hiszik, hogy 
sok veszélye lehet egy ilyen bevizsgálatlan tabletta beszedé-
sének. Van, akinek egy alkalomra elegendő lenne a tabletta 
töredék része, hiszen az adag beállítását komoly vizsgálatnak 
kell megelőzni. Azt is meg kell említeni, akinek szívkoszo-
rúér problémái vannak, annak csak szigorú felügyelet mellett 
lehetne szedni ezeket a gyógyszereket, ugyanis a szívkoszo-
rúérre kapott gyógyszer hatásait ez a szer fokozza. Persze 
nem kizáró ok a két szer együttes hatása, de csakis szigorú 
orvosi felügyelet mellett. Így én mindenképpen azt javaslom, 
hogy aki arra adja a fejét, hogy gyógyszerrel kíván segíteni 
a merevedési problémáján, az előtte keresse fel a szakor-
vost, mert egyébként többet árthat magának, mint használ!

Dr. Jármi Hilda
forrás: www.amerce.hu

Dr. Varga Győző, a Dorogi Szent Borbála Szakkórház ügyvezető igazgatója az urológia területén használt Aging 
Male, azaz öregedő férfi  néven ismert jelenséggel kapcsolatos információkat osztotta meg velünk. Az urológus 
szakorvos fő szakterületei az ambuláns urológia, a férfi  szexuális zavarok, és természetesen az Aging Male jelenség.

Aging Male: Férfiak szépkorbanAging Male: Férfiak szépkorban
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Pályázati felhívás öt önkormányzati lakás értékesítésére
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 
útján kíván értékesíteni öt önkormányzati lakást. Az ingatla-
nok a Gyömrői úton, illetve a Mádi, Bihari, Petrőczy és Kor-
ponai utcákban találhatóak. 

Bihari utca 7/B. szám alatti 33 m2-es lakás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 271/2015. (VI. 25.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 
arányban tulajdonát képező 38319/12/A/2 helyrajzi számon felvett, ter-
mészetben Budapest X. Bihari utca 7/B. fszt. 2. szám alatti öröklakás 
ingatlant.

A lakás alapterülete: 33 m2; a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 
210/1000. A lakás helyiségei: 1 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, 
wc. A lakás műszaki állapota: felújítandó. A lakás közös költsége: 2520 
Ft/hó és 661 Ft/hó felújítási alap vízóra van (érvényes). A lakás kikiál-
tási ára: 3 013 000 Ft

A pályázati biztosíték mértéke, megfi zetésének határideje és módja: A 
pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (301 300 Ft). A biz-
tosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfi zetni, mely történhet a 
Pályáztató pénztárába történő készpénzbefi zetéssel vagy a pályáztató 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára 
átutalással. 

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 
2015. október 7. (szerda) 9:00 óra. 

Gyömrői út 42. szám alatti 34 m2-es lakás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 268/2015. (VI. 25.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 
arányban tulajdonát képező 42206/0/A/11 helyrajzi számon felvett, ter-
mészetben Budapest X. Gyömrői út 42. fszt. 11. szám alatti öröklakás 
ingatlant.

A lakás alapterülete: 34 m2; a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 
819/10000. A lakás helyiségei: 1 szoba, konyha, fürdőszoba. A lakás 
műszaki állapota: felújítandó. A lakás közös költsége: 12 285 Ft/hó víz-
óra van (érvényes). A lakás kikiáltási ára: 3 954 000 Ft 

A pályázati biztosíték mértéke, megfi zetésének határideje és módja: A 
pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (395 400 Ft). A biz-
tosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfi zetni, mely történhet a 
Pályáztató pénztárába történő készpénzbefi zetéssel vagy a pályáztató 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára 
átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 
2015. október 7. (szerda) 9:20 óra.

Korponai utca 2. szám alatti 35 m2-es lakás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 270/2015. (VI. 25.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 
arányban tulajdonát képező 38972/10/A/1 helyrajzi számon felvett, ter-
mészetben Budapest X. Korponai utca 2. fszt. 1/A. szám alatti öröklakás 
ingatlant.

A lakás alapterülete: 35 m2; a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 
428/10000. A lakás helyiségei: 1 szoba, előszoba, konyha, kamra, für-
dőszoba, wc. A lakás műszaki állapota: felújítandó. A lakás közös költ-
sége: 22 877 Ft/hó + 1772,- Ft/hó felújítási alap vízóra érvényessége 
lejárt. A lakás kikiáltási ára: 4 746 000 Ft.

A pályázati biztosíték mértéke, megfi zetésének határideje és módja: A 
pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (474 600 Ft). A biztosíté-
kot a jelentkezés határidejéig kell megfi zetni, mely történhet a Pályáztató 

pénztárába történő készpénzbefi zetéssel vagy a pályáztató OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 
2015. október 7. (szerda) 9:40 óra.

Mádi utca 83. szám alatti 48 m2-es lakás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 267/2015. (VI. 25.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 
arányban tulajdonát képező 41203/21/A/37 helyrajzi számon felvett, 
természetben Budapest X. Mádi utca 83. III. 10. szám alatti öröklakás 
ingatlant.

A lakás alapterülete: 48 m2; a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 
11/1000. A lakás helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba+wc. 
A lakás műszaki állapota: felújítandó. A lakás közös költsége: 4 837 Ft/
hó tényelőleg év végi elszámolással + 10 781,- Ft/hó célbefi zetés (vízdíj) 
vízóra érvényessége lejárt. A lakás kikiáltási ára: 6 667 000 Ft.

A pályázati biztosíték mértéke, megfi zetésének határideje és módja: A 
pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (666 700 Ft). A biztosí-
tékot a jelentkezés határidejéig kell megfi zetni, mely történhet a Pályáz-
tató pénztárába történő készpénzbefi zetéssel vagy a pályáztató OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 
2015. október 7. (szerda) 10:00 óra.

Petrőczy utca 39. szám alatti 28 m2-es lakás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 269/2015. (VI. 25.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 
arányban tulajdonát képező 41928/0/A/2 helyrajzi számon felvett, ter-
mészetben Budapest X. Petrőczy utca 39. fszt. 2. szám alatti öröklakás 
ingatlant.

A lakás alapterülete: 28 m2; a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 
39/1000. A lakás helyiségei: 1 szoba, konyha A lakás műszaki állapota: 
felújítandó. A lakás közös költsége: 9 555 Ft/hó + 780,- Ft/hó felújítási 
alap vízóra érvényessége lejárt. A lakás kikiáltási ára: 3 382 000 Ft.

A pályázati biztosíték mértéke, megfi zetésének határideje és módja: A 
pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (338 200 Ft). A biztosí-
tékot a jelentkezés határidejéig kell megfi zetni, mely történhet a Pályáz-
tató pénztárába történő készpénzbefi zetéssel vagy a pályáztató OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 
2015. október 7. (szerda) 10:20 óra.

Pályázatokra jelentkezés és az ingatlanok megtekintése

A pályázatokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, 
Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószám: 10816772-
2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810-114-01, adatkezelés nyilván-
tartási száma: NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó 
László vezérigazgató) mint Pályáztató írja ki.

A pályázatokra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyon-
kezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 102-
es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2015. 
október 2. (péntek) 11:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

Az ingatlanok megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján 
(Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725)



6. évfolyam 9. szám 2015. szeptember–október www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya 7

Impresszum
ISSN 2062-8331

Kiadja: Infogo Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 10.
A kiadásért felelős: Dankó József
Szerkeszti: szerkesztőbizottság

+36-30-350-0860 | szerk@kobanya.info
www.kobanya.info

Nyomdai előállítás: Kölcsey Nyomda Kft.
Megjelenik havonta 10 000 példányban

ko
ba

ny
a.

 in
fo

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei: 
a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése, 

b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint 

c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biztosíték 
megfi zetése.

Pályázati feltételek

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és határidőben 
történő leadásával lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket 
csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismerte és 
elfogadja,

b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a 
pályázat elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,

c) 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,

d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,

e) az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megis-
merte,

f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az 
ingatlan megvásárlására,

g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató megbí-
zásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-
változás bejegyzése során a Földhivatalnál; a pályázó vállalja, hogy az 
Ügyvédi Iroda részére 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 
600 Ft ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megfi zet az 
adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.

h) a pályázó – amennyiben belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – köteles teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon nyilatkozni arról, hogy a 
Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1) bekez-
désében meghatározott átlátható szervezet feltételeinek maradéktalanul 
megfelel.

3. Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelentkezési lap 
leadásakor igazolnia kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

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

a) az eredeti vállalkozói igazolványt, vagy a Közigazgatási és Elekt-
ronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági 
bizonyítványt, illetve 

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamat-
ban létét igazoló cégbírósági igazolást, valamint 

c) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláírási címpéldányát 
(aláírási mintáját), továbbá mindezen iratokat fénymásolatban csatolni 
kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pályázó (vevő) külföldi, (Európai Unió tagállamai-
nak állampolgárai kivételével) úgy ez esetben a külföldiek mező- és 
erdőgazdasági hasznosítási földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 
tulajdonszerzésről szóló 251/2014. (X. 2014.) Kormány rendelet ren-
delkezései szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyét 
be kell szerezni.

6. A pályázati biztosíték határidőben történő megfi zetését igazolni és az 
erről szóló dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehe-
tőséget biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosíték határidőn túli 
megfi zetésére.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt munka-
társa veheti át a pályázótól a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. 
A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van az ingat-
lant megtekinteni.

9. A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag magyar 
forintban határozható és fi zethető meg. A pályázati biztosíték nem 
kamatozik.

10.  Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.

A pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A 
licit érvényes, ha a pályázati tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiál-
tási árat megajánlja. A licitlépcső 50 000 Ft, a licitálást addig kell foly-
tatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A pályázati tárgyalás 
nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.

11. Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a licit akkor 
is érvényes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati tárgyaláson nem 
jelenik meg.

12. A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat ered-
ményhirdetésétől számított 30 napon belül az ingatlanra vonatkozóan 
adásvételi szerződést köt a nyertes pályázóval a licitálás során ajánlott 
összegű vételáron. A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell 
megfi zetni. A pályázat nyertese az adásvételi szerződés megkötésével 
egyidejűleg 35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 
600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért fi zetendő igazgatási szolgálta-
tási díjat köteles megfi zetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó ügyvédi 
iroda részére.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok 
következtében az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvé-
teli szerződést nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó 
jogát és a pályázati biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pályáztató 
jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő 
pályázóval szerződést kötni. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (4) 
bekezdése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja értelmében 
a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel 
tárgyát képező ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű érték-
határt meghaladja. 

A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló határidő 
35 nap, az ingatlan ezt követően adható birtokba.

14. A pályázat eredménytelen, ha:

a) a pályázók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,

b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár indoklás nélkül is, 
eredménytelennek nyilvánítja,

c) a nyertes pályázó visszalépése esetében, ha a soron következő helye-
zettel a Pályáztató nem köt szerződést.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépü-
let, I. emelet 102-es számú irodában félfogadási időben, illetve telefo-
non a (06-1) 666-2725-ös számon kérhető.

Félfogadási idő: hétfő: 14:00 - 17:30; szerda: 8:00 - 16:00; 
 péntek: 8:00 - 11:30



www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya8

6. évfolyam 9. szám 2015. szeptember–október

FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

06/30/221-9241 és 06/30/382-3471
WWW.FOGORVOS.CO.HU

 Esztétikai fogászat
 Fogsorkészítés
 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés
 Fogfehérítés
 Szájsebészet
 Gyermekfogászat
 Digitális röntgen
 Garancia
 Rövid határidő

APRÓ
Autóvizsgáztatás gyorsan, olcsón és pontosan

„Ne várja meg amíg lejár, bízza ránk autója vizsgáztatását!” - A Car 
Vizsga Bt. autóvizsgáztatást vállal gyorsan, olcsón és pontosan: 
„Hozzuk és visszük”. Telefon: 06-70-504-3069

Termelői piac Újhegyen minden kedden és pénteken
Az Újhegyi Termelői Piac minden kedden és pénteken 14-18:00 óra 
között várja mindazokat, akik szeretnének hazai gazdálkodásból 
származó, egészséges termékeket közvetlenül a termelőtől vásá-
rolni. Helyszín: Újhegyi sétány 14./A. Szervező: Cselekedjünk Köz-
hasznú Alapítvány, www.cselekedjunk.hu

Sakkozz bajnokokkal
Az Aquaréna-Kőbánya SC sakk szakosztálya az ország egyik legnépesebb 
és legeredményesebb utánpótlás-nevelő sakkegyesülete. Sakkozók egyéni-
ben és csapatban is országos és budapesti bajnoki címekkel, érmekkel büsz-
kélkedhetnek. A sakknak a képesség- és személyiségfejlődésre gyakorolt 
jótékony hatása már közismert és elfogadott tény. 

A sportklub várja olyan 6-12 éves gyerekek jelentkezését, akik új kihíváso-
kat keresnek, szívesen sakkoznának sikeres edzőkkel és ügyes fi atalokkal, 
és akár a versenyzésbe is belekóstolnának. Oktatók: Nógrády Vilmos és 
Korpics Zsolt FIDE-mesterek

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Szent Lász-
ló tér 7-14.). Időpont: hétfő és szerda 17:30-19:30 óra között. Szerdánként 
sakk-klub felnőtteknek és versenyzőknek. Csatlakozni folyamatosan lehet. 
Tanfolyami díjak: heti két alkalom 6500 Ft/hó, heti egy alkalom 4500 Ft/hó, 
„napijegy” 1000 Ft. Nagycsaládos és testvérkedvezmény igénybe vehető. 
Kapcsolat: Korpics Zsolt +36309510063, email: clearlogicltd@gmail.com

Augusztus második szombatján hatodik alkalommal feszültek 
egymásnak hazánk hegyi bringásai, hogy dacolva a rendkívüli 
körülményekkel eldöntsék, hogy ki az úr a föld alatt. 2010 óta 
minden évben megrendezésre kerül hazánk legkülönlegesebb 
kerékpáros versenye, a MOFÉM Underworld Kupa, amely a 
többszáz éves kőbányai tárnarendszer mélyére vezeti le a bringá-
sokat. A Merkapt Sportközpontban megtartott futamok a megszo-
kott módon, öt külön etapban zajlottak: a próbafutamon a verseny-
zéssel ismerkedők indulhattak, őket a női és junior korú indulók 
követték, majd a férfi versenyzők álltak rajthoz, életkor szerinti 
felosztásban, három 70 perces futamban. 

Az U19-esek között a Cube-Csömör fi ataljai taroltak, a fi úk között 
Fördős Gergő, a lányok között Fördős Kata nyert meggyőző 
fölénnyel. Sőt, az utóbbi olyan jól teljesített, hogy az abszolút női 
dobogóra is felállhatott másodikként, őt csak Dr. Cseh Veronika 
(Alpinbike), az összetett női győztes tudta megelőzni, míg a har-
madik leggyorsabb nő Füzy Anna (Trek SE) lett.  A felnőtt férfi ak 
között Gérnyi Balázs (Újbuda Superior MTB SE), a master1-esek 
között Blazsó Márton (VKE-Nelson), míg a master2-es futamban 
Medgyes Gábor (KTM Test Team) diadalmaskodott. 

Forrás és képek: Underworldkupa.hu

Bringások harca a kőbányai 
pincejáratokban
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