I.

PALYAZATI FELHIVAS

Budapest Fóváros X. keľi'ilet Kőbányai onkormányzat Képviselő-testülete Ż53lŻ019. (vI.27.) hattrozata
alapján éľtékesíteni
kívánja a tulajdonában ál1ó Budapest X. kerĺilet, Geľgely utca 104/b szám alatti
osztatlan közös tulajdonban állrő,42137l79tBĺt6 helyľajzi ĺngatlan 11ĺ120-ad részét
Geľgely utca 104/b pĺnceszint/teľemgaľázs4. számrĺ gépkocsibeálló és 7. számú táľoló

Alapteľülete:

l7,99m2

Az ingatlanhoztartozőköziis

tulajdoni

hányad:

Az ĺngatlan helyiségei:
Az ingatlan köztis

IIll20-ad
1

ktiltsége:

gépkocsibeálló 15 m2+ t tároló Ż,99 ÍÍÝ

2 900,- Ft

Az ingatlan kikiáltási áľa:

2 033 000,-

Ft

A

pá|yźnatot a Budapest Főváľos X. kerület Kőbányai onkoľmányzat megbízásából a Kőbányai
Vąyonkezelo Zrt' (székhely: l107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 0l-10-04Ż140, adőszám:
10816772-2-4Ż, statisztikai számjel: 10816772_6810_l14-01, adatkezelés nyilvántaľtási száma: NAIH70593ĺ2013, képviseletébeneljáró személy: Szabó LźszIő vezérigazgató) mint Ptiyánatő írja ki.

Apáiyáłzatľa jelentkezés helye, mĺódja és hatáľideje: Kőbányai Vagyonkezelo Zrt, címe: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30. foépĺilet'I. emelet 103-as számu iľodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével,
2019. október 18. (péntek) 10:00 óráig beérkezően lehetjelentkezni'
A' páiyázatĺ biztosítékmértékeomegÍizetésének hatáľĺdeje és módja: A páIyźnati biĺosítékméľtékea
kikiáltási ár 10Yo-a ( 203 300'-Ft). Abiaosítékota jelentkezés hatáľidejéig kell megfizetni, mely töľténhet a
Péiyáztatő pénztárźha tĺjľténőkészpénzbefizetésselvagy a pályźntatő oTP Bank Nyľt.-nél vezetętt
I 17 9

4008 _ Ż05085Ż4 számű számlájára átutalással.

Apályázati kiírás és apályázatitárgyalts nyelve magyar.

A

pályáizati táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1l07 Budapest, Ceglédi
utca 30' II. épület,20l9. októbeľ 21. (hétfő) 9:10 óľa.

Az ĺngatlan megtekintése:
20|9. szeptembeľ 24-én és októbeľ 10-én 14:30-15:00 között
(Holly Tünde, tel.: 06-1 -66 6-272l)

A személyes vagy meghatalmazott által ttiľténő megtekintés a pályázatľa való jelentkezés feltétele!
P áůy ázati tá ľgyaláso n

való részvételfeltételei :

- ajelentkezésilap teljes koľű kitoltése,
- a szükséges dokumentumok bemutatása,

-

illetve becsatolása, valamint
apályźnatifelhívásban megjelölt időpontig apźúyázati biztosíték megfizetése.

il. PÁLYÁ Z^TÍ FELTETELEK

l. A

pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitoltésévelés határidóben töľténő leadásával lehet
jelentkezni, amihez a sztikséges mellékleteket csatolni kell. Az aján|ati kötöttség 60 nap.

Ż'
a)

A jelentkezési lapon a pźúyázónak nyilatkoznia kell arról, hogy

apályázati felhívásban foglalt pźůyázatifeltételeket megismerte és elfogadja,

b) a

ą

d)

ą
fl

g)

teľmészetes személyazonosító adatai

és a lakcíme kezeléséheza ptúyázat elbírálásával

kapcsolatban hozzź$áru|,
3 hónapnál ľégebben lejáľt köztartozása nincs,
a tulajdonszeľzési képességenem koľlátozoff,
az ingatlanokat me gtekintette, illetve azok muszaki állapotát megismerte,
legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az ingatlanok megvásárltłsára,
tudomásul veszi, hogy az adtsvételi szeľződést apá|yáztatő megbízásźhól a Dr. Nagy Judit Ügyvédi

Iroda készítiés jár el a tulajdonjog-változtts bejegyzése soľán a Földhivata|nti; a pályáző vállalja'
hogy az Ügyvédi Iroda részére50000,- Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6600,-Ft ingatlannyilvántaĺtási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet aZ adásvételi szęrződés megkötésével
egyidejiĺleg.

Pźiyáző - amennyiben belfoldi vagy külťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet - köteles teljes bizonyító eĘíímagánokiratba foglalt módon
nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI törvény 3.$ (1) bekezdésében

h) a

me ghatár ozott źúlźúhatős ze rve zet fe ltéte le ine k maľadéktalanu

3.

1m e

gfe

le

l.

Természetes személy páIyázőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakoľ igazolnia kell a
szeméIyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító eľejiĺmagánokiratba foglalt meghatalmazást

kell csatolni,

az

adásvételi szerződés előkészítéséhezés megkötéséhez ügyvédi, vagy
közjegy zoi meghatalmazás sziikséges'
azonban

4.
a)

Jogi személy, illetve egyéni vźilalkoző esetén a jelentkezési lap benyújtásakoľ be kell mutatni

b)

a 30 napnál nem ľégebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzésfolyamatban lététigazolő cégbíľósági
igazolćłst, valamint
a társaság cégiegyzéséľejogosult képviselő a|áírási címpéldányźú(aláirási mintáját)' továbbá
mindezen iľatokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

c)
5.

az ęľedeti vállalkozói igazo|vén7Ą,vagy aKözigazgatási és Elektronikus Kozszolgáltatások
Hivatala által k iál l ított hatósági bizony itv ttnyt, il letve

Központi

Amennyiben a pźiyáző (vevő) kiilföldi, (Euľópai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy
ez esetben a kĺłlfoldiek mező- és eľdőgazdasági hasznosítási faldnek nem minősülő ingatlanokat

érintő tulajdonszeľzéséľőlszóló 251/2014. (X. 20.) Koľmóny rendelet rendelkezései szeľint a
Budapest Fóváľos Kormányhivatalának engedélyét be kell szęrezni.

6. A

páIyźzati biztosítékhatáridőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumęntumot
csatolni kell a jelentkezési laphoz.

''l. A'

pá|yázzti táľgyalás megkezdéséiga Páůyántató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem
teľjed ki a pályázati biztosítékhatáľĺdőn túli megfizetéséľe,a jelentkezési lap hatáľidőn túli
benyújtásáľao valamĺnt azingatlan megtekintési időponton kívüli megtekintéséľe.

8.

A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelolt munkatáľsa veheti źĺta ptiyázótól a
pályźnati felhívásban megjelolt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a ptiyázónak
lehetősége van az ingatlant megtekinteni.

9. A

ptiyázati biztosítékösszege, valamint a vételár kizáľő|ag magyar foľintban határozhatő és
fizethető meg. A pályázati biztosítékaz ingat|anra vonatkozó adásvételi szeľződés męgkötéSét
követo 2 munkanapon belül kerül visszaťlzetésreutalás formájában a nem nyeľtes pá|yáző(k)
r észére. A pźiy ázati b izto s ítékne m kam atozi k.

l0. Az ingatlanok

a

kikiáltási ár alatt nem keľülnek értékesítésľe.

A

pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit éľvényes,ha a
pályźnat tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási trat megajánlja. A licitlépcso
l00 000,-Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényesaján|atot tesznek. A
pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb véteĺárat megajánló pá'lyáző.

l

l

'

Ha a pźúyázatifelhívásra kizárő|ag egy ajźnlat érkezik, a licit akkor is éľvényes'ha az ajánlatot tevő
pźily tnő a pály źvati táľgya láson nem j elen ik me g.

lŻ. A Ptúyáztató képviseletébęn eljáró ügyvédi iľoda a pźiyázat eredményhirdetésétől számított 30
napon belül az ingatlanľa vonatkozóan adásvételi szerzódést köt a nyertes pźiyźnővala licitálás során

A

vételárat az adásvétęli szerződés megkĺitéséigkell megfizetni. A
adásvétęli szerződés megkötésével egyidejűleg
50 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántaľtási eljáráséľt
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pályánató jogi képviseletét ellátó
ügyvédi iľoda részére.
ajánlott osszegű vételáron.

ptiyázat nyertese az

13.

Amennyiben

a

pályźnat nyertese saját érdekköľében fęlmeľült ok következtében aZ
30 napon belül az adásvételi szerződést nem koti meg, elvesziti a
vonatkozó jogźfi és a pźiyźzatibiĺosítékösszegét. Ebben az esetben aPáIyáztatő

eredményhiľdetéstkövető
szerződéskötésre

jogosult az ĺngatlanra a következő legkedvezőbb érvényesajánlatot tevó pá|yázőval szetzódéSt kötni.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy az ingatlan táľstulajdonosainak elővásáľlási joga van.
Kéľjük ennek tudomásul vételét.
A nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyarorszźlg
2014. évi,kózponti koltségvetésről szóló Ż0l3' évi CCXXX. törvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja értelmében a
Magyaľ Allamot elővásáľlási jog illeti meg' amennyiben az adásvétel tárgyáľ-képezo ingatlan forgalmi értéke
az 5 000 000 Ft osszegű éľtékhatáľtmeghaladja. A Magyaľ Állam ęlővásárlási jogának gyakorlásáľa nyitva
állőhatárido 35 nap, az ingatlan ezt kovetóen adható birtokba.
14. Apźiyźlzaterędménýelen, ha:

a) apźúyázőknem tettek éľvényesvételi ajánlatot,
b) aPályźntatő az eljźrás báľmely szakaszában' akár indoklás nélktil is, eredménýelennek nyilvánítja,
c) a nyertes pźłlyáző visszalépéseesetében, ha a soron következő helyezettel a Pźllyáztatő nem köt
szeľződést.

A

pźłlyázatieljáľással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelo Zrt.
(1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) foépĹilet, I. emelet 103-as számű irodában felfogadási időben, illetve
telefonon a (061) 666-27Ż1-es számon kéľhető.
Félfogadási idő:
Hétfő:

14" -

1730

Szerda:

800 _ 1600

Péntek.

800 _ I 130

Budapest, 2019. szeptember 12

u.

Szabó
vezérigazgatő

