
ĺ.pĺĺvĺzATI FELHÍvÁs

Budapest Fóváros X. kerület Kőbányai Önkoľmányzat Képviselő-testülete 251/Ż019. (vI'27.) hattrozata
alapján éľtékesítenĺ kívánja az ll1l arányban tulajdonát képező 41339l0lĘlŻ0 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest, X. keľĺilet Mádĺ utca 15/b II. emelet 20. szám alatti ingatlant

Mádi utca 15/b II. emelet 20.

A lakás alapteľülete, komfoľtfokozataz 33 m2 lkomfort nélküli (nem komfoľtosítható)

A lakáshoz tafioző ktizös tulajdoni hányad: 517/10 000

A lakás helyiségei: I szoba

A lakás mĺĺszakĺ állapota: Felújítandó

A lakás kiiztis ktiltsége és felújítási alap: 7 755,- Ft + 1 55l,_ felújítási a|aplhő,vízőra nélkül

Az ingatlan kikiáltási áľa: 7 514 000,- Ft

A pźtlyázaÍot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kóbányai
Vąyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adőszźtm
1081677Ż-2-4Ż, statisztikai számjel 10816772-6810-114-01, adatkezelés nyil.vźłntartźtsi száma: NAIH-
70593l20I3, képviseletében eljáró személy: Szabó Lászlő vezérigazgató) mint Pźilyáńatő írja ki.

A páiyázatľa jelentkezés helye, módja és hatáľĺdeje: Kóbányai Vąyonkeze|ő Zrt., címe: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30. fóépület, I. emelet 103-as számí iľodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitoltésével,
2019.július augusztus 23. (péntek) 10:00 óráig beérkezóen lehetjelentkezni.

A jelentkezési lapon szeľeplő személyes adatok védelmében a Kőbányai Vagyonkeze|o Zrt. az információs
önľendelkezési jogról és az információszabadsźryről szóIő 2011. évi CXII. törvény, valamint a Európai
Parlament és a Tanács 2016. ápľilis Ż7-ei (EU) 20161679 rendelete (GDPR ľendelet) alapján előírt
kotelezettségének eleget téve megalkotta adatvédelmi tt$ékońatőjćt, melyet a jelentkezők teljes
terj ede lemben a www. kvzrt.hu honlapon érnek el.

A páiyázati biztosíték mértékeo megÍizetésének határĺdeje és módja: A pá|yázati bizosíték méľtéke a
kikiáltási ár lIoÁ-a (75 1 400,_Ft)' A biztosítékot a jelentkezés hatáľidejéig kell megfizetni, mely torténhet a
Pályáztatő pénztárźha történő készpénzbefizetéssel vagy a pá|yźztatő oTP Bank Nyrt.-nél vezętett
1 l 7 94 0 0 8 _ 20 5 0 8 524 számű szám|áj źtr a átuta lással.

Apá'lyázati kiírás és apályázati táľgyalás nyelve magyar.

A' páiilyázati táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkeze|ó ZÍt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi
utca 30. II. épület,2019. augusztls26. (hétfó) 9:00 óľa'

Az ĺngatlan megtekintése:

2019. augusztus 6-tĺn és22-én l4:30-l5:00 között
(Holly Tĺinde, tel.: 06-|-666-Ż7Żl, Hermann Erno, tel.: 06-|-666-2'79Ż)

A személyes vagy meghatalmazott által történő megtekintés a pályázatľa való jelentkezés feltétele!



P á|y ázati táľgyaláson való ľészvétel feltételei :

- a jelentkezési lap teljes körű kitoltése,
- a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
- apáIyázati felhívásban megjelölt idópontig apá|yázati biztosíték megfizetése.

n. P ALY AZATI FELTETELEK

l. A pályázatra a jelentkezési lap teljes köľtĺ kitoltésével és határidőben torténő leadásával lehet
jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon apályázónak nyilatkoznia kell aľról, hogy

a) a pźĺlyázati felhívásban foglalt páĺ|yázati feltételeket megismerte és elfogadja,
b) a tęrmészetes szeméIyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a péiyázat elbíľálásával

kapcso l atban hozzáj źtul,
c) 3 hónapnál régebben lejártkoztartozása nincs,
d) a tulajdonszeľzési képessége nem koľlátozott,
e) az ingatlanokat megtekintette, illetve azok muszaki állapotát megismeľte'

fl legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegiĺ vételi ajánlatot tesz az ingatlanok megvásárlástra,
g) tudomásul veszi, hogy az adźsvétęli szeľződést a pá|yáztatő megbízásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi

Iľoda készíti és jár el a tulajdonjog-vźitozás bejegyzése soľán a Földhivata|nál; a ptiyźnő vźilalja,
hogy az Ügyvédi Iroda ľészére 50000,_ Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6600'-Ft ingatlan-
nyilvántartási igazgattsi szolgáltatási díjat megfizet aZ adásvételi szerződés megkötésével
egyidejtĺleg.

h) a Ptúytlzó - amennyiben belťoldi vagy külftldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet - köteles teljes bizonyító eľejű magánokiratba foglalt módon
nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonľól szőlő Ż0I1. évi CXCVI törvény 3.$ (1) bekezdésébęn
meghatźtrozott źltlźńhatő szewezęt feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3' Természetes személy pályázőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakoľ igazolnia kell a
szeméIyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító eĘtí magánokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az adásvételi szerzódés előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy
közjegy zői meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakoľ bę kell mutatni

a) az ęredęti vállalkozói igazolváný,vagy aKozigazgatási és Elektľonikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét ígazolő cégbírósági
igazolást, valamint

c) a táľsaság cégjegyzésére jogosult képviselo a|áírási címpéldányźłt (aláírtłsi mintáját), továbbá
mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kel1 a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pźiyźnő (vevő) külfiöldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy
ez esetben a külfaldiek mező- és eľdőgazdasági hasznosítasi faldnek nem minősiiĺő ingatlanokat
érintő tulajdonszeľzéséľőĺ szóló 25l/2014. (X. 20.) Kormóny ľendelet rendelkezései szerint a
Budapest Főváľos Kormányhivatalának engedélyét be kell szerezni.

6. A páIyázati biztosíték hatáľidőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot
csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. A' páĺJyázati táľgyalás megkezdéséig a Páiyáutató hiánypótlásĺ lehetőséget biztosít, ami nem
teľjed ki a pályázati biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséreo a jelentkezési lap hatáľidőn trili
benyújtásáľa, valamint azingatlan megtekintési ĺdőponton kívüli megtekĺntéséľe.

B. A jelentkezési lapot a Kőbźĺnyai Vagyonkeze\o Zrt., kijelolt munkatársa veheti áłt a pźilyázótól a
pályźnati felhívásban megjelolt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pá|yázőnak
lehetősége van aZ ingatlant megtekinteni'

9. A pályázati biztosíték osszege, valamint a véte|ár kizárőlag magyar forintban határozható és
fizethető meg. A pályázati biztosíték az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzodés megkotéSét



követő 2 munkanapon belĹil kerül visszafizetésre utalás formájtlban a nem nyeľtes pályázó(k)
részéľe. Apźiyźuati biĺosíték nem kamatozik'

10. Az ingatlanok a kikiáltási är alatt nem keľülnek éľtékesítésre.

A ptiyáztatás az ingatlan véte\źrára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a
pályázat táľgyaláson legalább egy ptiyáző a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső
100 000'-Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A
pźiyźzati tárgyalás nyeľtese a legmagasabb vételárat megajánló pćůyáző.

1 1' Ha a pályázati felhívásra kizárőIag egy ajánlat érkezik, a licit akkor is éľvényes, ha az ajźtnlatot tevő
pályáző apályázati tárgyaláson nem jelenik meg.

1Ż. A Pályźtztató képviseletében eljáľó ügyvédi iľoda a ptúyázat eľedményhiľdetésétól számított 30
napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyeľtes ptiyázóval a licitálás során
ajánlott összegtí vételáľon. A vételárat az adźsvétęli szeľződés megkötéséig kell megfizetni. A
pályázat nyertese aZ adásvételi szeľződés megkötésével egyidejűleg
50 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyi|vźtntartźlsi eljáľásért
ťrzetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a PźłIytntató jogi képviseletét ellátó
Ĺigyvédi iroda részére.

13. Amennyiben a ptilytnat nyertese saját érdekkörében felmeľiilt ok követkęztében aZ
eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerzodést nem köti meg, elvesziti a
szerződéskötésľe vonatkoző jogát és a pályázati biĺosíték összegét. Ebben az esetben aPźiytztatő
jogosult azingatlanra a kovetkező legkedvezóbb érvényes ajánlatot tevo pźiytnóval szeľződéSt kötni.

A nemzeti vagyonról szőIő 20Il. évi CXCVI. töľvény 14. $ (2) és (4) bekezdése' valamint a Magyarország
2014. évi,központi költségvetésrőlszóló Ż013. évi CCXxx. törvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja éľtelmében a
Magyaľ Allamot elővásáľlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tźłrgyátképezó ingatlan forgalmi értéke
az 5 000 000 Ft összegű éľtékhatáľt meghaladja' A Magyar Allam elóvásárlási jogának gyakorlásáľa nyitva
áIIőhatáriđő 35 nap, azingatIan ezt követően adható biľtokba.

14' Apályázat eľedménytelen' ha:

a) apá|yázok nem tettek éľvényes vételiajánlatot,
b) aPźiyáztatő az eljźrás bármely szakaszttbaą akár indoklás nélkül is, eredménýelennek nyilvánítja,
c) a nyertes pźúyźĺző visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pźiyáztatő nem köt

szeľződést.

A pźiyázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkeze|ő Zrt.
(l107 Budapest, Ceglédi utca 30.) fóépiilet, I. emelet 103-as szźtmű iľodában felfogadási időben, illetve
telefonon a (061) 666-27Żl-es számon kérhętó.

Félfogadási idő:

Hétfő:

Szeľda:

Péntek.'

Budapest, Ż0l9. jílrius Ż4'

AW
1400 _ 1730

800 _ 1600

800 _ I 130

í.

Szabó z|ő

vezérigazgatő




