LP^LY^ZATI FELHÍvÁs
Budapest Főváros X. keľület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Ż55lŻ019. (vI.27.) hatźrozata
alapján éľtékesíteni
kívánja a tulajdonában źillo Budapest X. keľüĺet,Gergely utca 108/d szám a\atti
osztatlan kĺizös tulajdonban áIlĺő,42!37186lN9 helyľajzi ingatlan 1/16-od részét.

Geľgely utca 108/d pinceszint

Alapteľülete

5,58

Az ingatlanhoztartoző köztis tulajdoni

hányad:

Az ĺngatlan kikiáltási áľa:

m'?

1/16-od

528 589,-

Ft

A

pá|ytvatot a Budapest Főváros X. kerülęt Kőbányai onkormányzat megbízásából a Kőbányai
Vagyonkezelő ZÍt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-l0-04Ż1'40, adószám:
10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810_114_01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH7059312013, képviseletébeneljáľó személy: Szabó Lászlő vezérigazgató) mint Pźúyáztatő írja ki.

A

páĺJyázatľa jelentkezés helye, módja és hatáľĺdeje: Kőbányai Vąyonkezelo Zrt., címe: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30. főépület, I' emelet 103-as szźlmű irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével,
2019. október 18. (péntek) l0:00 óráig beérkezően lehetjelentkezni.

A' pá|yázatĺ biztosítékméľtéke,megÍizetésénekhatáľĺdeje és módja: A pźúyázatibiĺosítékmértékea
kikiáltási ár IÜYo-a ( 52 859,-Ft). Abiztosítékota jelentkezés hatáľidejéig kell megfizetni, mely töľténhet a
Pá'Iyáztatő pénztárźhatörténő készpénzbefizetésselvagy a pályáztatő oTP Bank Nyrt.-nél vezetett
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Aptiyáuati kiírás és apźúyázatitárgyalás nyelve magyar.

A

páłlyázati táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkeze|ó ZÍt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi

utca 30. II. épület,2019. október

2l. (hétfő) 9:30

óľa.

Az ingatlan megtekintése:
Ż0I9' szeptembeľ24-én és októbeľ 10-én 14:30-15:00 kozött
(Holly Tünde, tęl': 06-1-666-Ż72l)
A személyes vagy meghatalmazott által ttiľténő megtekintés a pályázatľa való jelentkezés feltétele!
P ály ánati tá

ľgyaláson való ľészvételfeltételei :

- a jelentkezési lap teljes körű kitoltéSe,
- a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
- aptłlyázati felhívásban megjelölt időpontig apáLyźzati biztosíték megfizetése.

rr.
l

' A

2.

PÁLYÁ ZATI FELTÉTELEK

ptilyźzatra a jelentkezési lap teljes köľű kitoltésével és hatáľidőben történő leadásával

je|entkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell'

Az

A jelentkezési lapon a pályázőnak nyilatkoznia kell arľól, hogy

ajánlati kotottség ó0 nap.

lehet

a)

apźúyázati felhívásban foglalt pćiyźnatifeltételeket megismeľte és elfogadja,

b) a

c)
d)
e)
fl
g)

természetęs személyazonosító adatai

és a lakcíme kezeléséhez a ptiyázat

elbíľálásával

kapcsolatban hozzź|fuul,
3 hónapnál ľégebben \ejártkóztartozása nincs,
a tulajdonszerzési képességenem korlátozott,
az ingatLanokat megtekintette, illetve azok műszaki állapotát megismeľte,
legalább a kikiáltási áľnak megfelelő összegtí vételi ajánlatot tesz azingat|anok megvásárlástra,
tudomásul veszi, hogy az adásvételi szeľződést a pá|yáztatő megbízźsából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi
Iroda készítiés jár el a tulajdonjog-vtitozás bejegyzése során a Földhivatalnźi; a pźůytzővállalja'
hogy az Ügyvédi Iroda részére50000'_ Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6600,-Ft ingatlan-

nyilvántaľtási igazgattsi szolgáltatási dijat megfizet aZ adásvételi szerződés megkötésével

egyidejűleg.
Péůyáző _ amennyiben belföldi vagy külťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szetvezet - köteles teljes bizonyító eĘiĺmagánokiratba foglalt módon
nyilatkozni aľról' hogy aNemzeti vagyonról sző|ő20L1. évi CXCVI töľvény 3.$ (1) bekezdésében
meghatáłrozott źfiláthatő szervęzet feltételeinek maľadéktalanul megfelel.

h) a

3.

Természetes személy pźilyźuőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia kell a
szemé|yazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító eĘű magánokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az adásvételi szeľződés előkészítéséhezés męgkötéséhez iigyvédi, vagy
kozjegy zói meghatalmazás szükséges.

4.
a)

Jogi személy, illetve egyéni vállalkoző esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell mutatni

b)

c)
5.

az eredeti vállalkozói igazolvźný,vaEY aKözigazgatási és Elektľonikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által kiál lított ható sági bizony ítv ányt, il letve
a 30 napnál nem ľégebbicégkivonatot vagy a cégbejegyzésfolyamatban lététigazot.ő cégbírósági
igazolást, valamint
a táľsaság cégjegyzéséľejogosult képviselő a|áirási címpéldányát (a|áírźsimintáját), továbbá
mindezen iľatokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Amennyiben a ptúyáző (vevő) külföldi, (Euľópai Unió tagállamainak állampolgáľai kivételével) rigy
ez esetben a külfóldiek mező- és eľdőgazdasógi hasznosítasi faĺdnek nem minősülő ingatlanokat
ěrintő tulajdonszeľzéséľőlszóló 25l/2014. (X. 20.) Koľmány ľendelet rendelkezései szęrint a
Budapest Főváros Kormányhivata|źnak engedélyét be kell szerezĺi.

6. A

pályázati
csatolni kell

biĺosítékhatáľidőben történő megfizetését igazolni és az eĺĺól szóló dokumentumot
a

jelentkezési laphoz.

7. A

pálJyäzati táľgyalás megkezdéséiga Páůyáztató hiánypótlási lehetőséget biztosíto ami nem
teľjed ki a páiyázatĺ biztosítékhatáľĺdőn trili megÍizetésére,a jelentkezésĺ lap hatáľĺdőn túlĺ
benyr,ĺjtásáľa, valamint az ingatlan megtekĺntésiidőponton kívĺilimegtekintéséľe.

8.

A jelentkezési lapot a Kóbányai Vagyonkezelo Zrt., kijelölt munkatársa veheti át a pźłlyázótól a
pályázati felhívásban megjelolt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pźiyźnőnak
lehetősége van aZ ingatlant megtekinteni.

9. A

pá'lyázati biztosítékösszege, valamint a vételár kizárőlag magyar forintban hatźrozhatő és
fizethető meg. A pá|ytnati biztosítékaz ingatlanľa vonatkozó adásvételi szeľződés megkötését
kovető 2 munkanapon beltil kerül visszafizetésre utalás formájźlban a nem nyeúes pźiyáző(k)
ľészére.Apályázati biĺosítéknem kamatozik.

l0. Az ingatlanok

a

kikiáltási ár alatt nem kerülnek értékesítésre.

A

pályáztatäs az ingatlan vételtrźłravonatkozó licitálással történik. A licit éľvényes'ha a
pályázat táľgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási árat megajánlja' A licitĺépcső
l00 000,-Ft, a licitálást addig kell folytatni' amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A
pály ázati tár gy a|ás nyeft ese a l egmagasabb véte l árat me gaj án ló

1

l.

12.

p źĺ|yáző

.

Ha a pźúyázatifelhívásra kizźłrőlag egy ajtłnlat éľkezik,a licit akkor is érvényes, ha az ajánlatot tevó

ptiyźzo a pályźzati táľgyaláson nem jelenik meg'

A

Pályáztató ké|viseletében eljáró ügyvédi iroda a pályźnat eredményhirdetésétól számított 30

napon belĺil az ingatlanľa vonatkozóan adásvételi szeľződést köt a nyertes pźńytzőval a licitálás soľán

A

vételáľataz adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizętni. A
adásvételi szeľződés megkotésével egyidejÍĺleg
50 000 Ft + áfa összegtĺ ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljáľáséľt
fizetendó igazgattsi szolgáltatási díjat köteles megf,rzetni a Pźiyán'ató jogi képviseletét ellátó
ügyvédi iľoda részére.
ajánlott összegű vételáron.

pźiyázat nyeľtese aZ

l3. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkoľébenfelmerült ok következtében az
eľedményhiľdetéstkövető 30 napon belül az adásvételi szeľződést nem köti meg, elveszíti a
szerződéskotésre vonatkoző jogźúés a pźúytuati biztosíték összegét. Ebben az esetben aPźiyáztatő
jogosult az ingatlanra a következő legkedvezóbb éľvényesajánlatot tevo pźúyázóval szerződést
kötni.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy az ĺngatlan táľstulajdonosaĺnak elővásáľlási joga
van. Kérjük ennek tudomásul vételét.

A

nemzeti vagyonľól sző|ó 2011. évi CXCVI. töľvény 14. $ (2) és (a) bekezdése, valamint a
Magyaľoľszźry2)l4. évi központi koltségvetésľőlszóló 2013' évi CCXXX. törvény 6.$ (5) bekezdés
c) pontja értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg' amennyiben az adásvétel tárgyźú
képezo ingatlan foľgalmi értékeaz 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja. A Magyaľ Állam
elővásárlási jogának gyakorlásáľa nyitva á1ló hatáľidő 35 nap, az ingatlan ezt követően adható
birtokba.
14. Apályázat eľedménýelen, ha:

a) apźúyázőknem tettek érvényesvételi ajánlatot,
b) aPá|yáńatő azeljátás bármely szakaszŕlban akár indoklás nélkül is' eľedménýelennek nyilvánítja,
c) a nyeľtes pźiyáző visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Ptiyź.ztató nem köt
szerződést.

A

pá|yázati eljáľással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zľt.
(l107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 103-as számű irodában félfogadási időben, illetvę

telefonon a (061) 666-272l-es számon kérhető.
Félfogadási iđő
HétÍő''

1400

-

1730

Szeľda:

g0o _ 16oo

Péntek:

800 _ I 130

**š
Budapest, 2019. szeptember 12
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