
pÁlyÁzłľl ľnurÍvÁs

Budapest Főváľos X. keľület Kőbányai onkormányzat Képviselő-testülete 18ď2020. (X.ŻŻ.) hatźrozata
alapján éľtékesíteni kívánja az lll arányban tulajdonát képezo 3901619lA1609 helyrajzi számon felvett,
teľmészetben Budapest, X. keľĺilet Állomás utca 23. fiildszint 5. szám alatti ingatlant

Állomás utca 23. fiildszint 5.

Az üzlethelyiség alapteľiilete : 100 m2

Az üzlethelyiséghez taľtoző tulajdoni hányad: 294911000 000

Az iizlethelyiség műszaki állapota: Felújítandó

Az ĺizlethelyiség köziis kiiltsége és felújításĺ alap: 51 638,- Ft/hő vízátalánnyal + 2 000,- Ft/ hó
felújítási alap

Az üzlethelyĺség közüzemi felszeľeltsége: Hiteles vízőra és villanyóľa nélkĹil, távhő
szolgáltatással

Az ingatlan kĺkĺáltási áľa: 30 610 000,- Ft

A páIyénatot a Budapest Főváros X. keľület Kőbányai Önkoľmányzat megbízásából a Kőbányai
Vagyonkeze|ő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01_10-042140, adószám:
10816772-2-4Ż, statisztikai számjel: 1081677Ż-6810_114-01' képviseletében eljáró személy: Szabó Lźszlő
vezérigazgató) mint PáIyáztatő írja ki.

Apáilyánatľa jelentkezés helye, módja és hatáľĺdeje: Kőbányai Vagyonkezeló Zrt', címe: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30. fóépület, [. emelet 103-as számű iľodában átvehetó ingyenes jelentkezési lap kitöltésével,
20Żl . janutłr 4. (hétfő) 14:00 óráig beéľkezően lehet jelentkezni.

A. páůyázati biztosíték méľtéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biĺosíték mértéke a
kikiáltási ár lloÁ-a (3 061 000,_Ft)' A biaosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni a pá|yáztatő
oTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 -205085Ż4 számű szźĺmlájára átutalással.

Apźúyźuati kiíľás és aptiyázati tárgyalás nyelve magyar.

A pálJyá'zati táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkeze\ő Zlt. címe: l107 Budapest' Ceglédi
utca 30. II. épĹilet tárgyalő,Ż)ŻL januźlr 7. (csiitoftök) 9:00 óra.

Az ĺngatlan megtekintése:

2020. decembeľ 3. és 15. napján 14:30-15:00 között
(Holly Tünde, tel.: 06-1-666-Ż72I, Hermann Eľnő, tel': 06-I-666-Ż19Ż)

A személves vasv meshatalm azott álta|. történő mestekintés a oálvázatra való ielentkezés feltétele!

P ály ázzti tá ľgyaláso n való ľészvétel feltétele i :

- a jelentkezési lap teljes korű kitöltése'
- a szükséges dokumęntumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
- apźiyázati felhívásban megjelölt időpontig apźńyázati biztosíték megfizetése.



il. PÁLYÁ z A'ÍI FELTÉTELEK

l. A pźt|yázatra a jelentkezési lap teljes körű kitoltésével és hatáľidőben történő leadásával lehet
jelentkezni' amihez a szĺ'ikséges mellékleteket csatolni kell. Az ajźnlati kötöttség 60 nap.

Ż. A jelentkezési lapon apá|yźzőnak nyilatkoznia kell arľól, hogy

a) a pźtlyázati felhívásban foglalt pályäzati feltételeket megismerte és elfogadja,

b) a természetes szemé|yazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pźłIytnat elbíľálásával
kapcso latban hozzájáruI,

c) 3 hónapnál ľégebben lejártköztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
e) az ingat|ant megtekintette, illetve azok muszaki állapotát megismeľte,

fl legalább a kikiáltási áľnak megfelelő összegiĺ vételi ajánlatot tesz azingatt'an megvásárlásáľa,
g) tuáomásul veszi' hogy az adásvételi szerződést a péllryáztatő megbízźsából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi

Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-vtl|tozás bejegyzése során a Földhivata|nál; a pályźzó vtilalja,
hogy az Ügyvédi Iľoda részére 50000,- Ft + áfa ügyvédi munkadíjat' valamint 6600,-Ft ingatlan-
nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet aZ adásvételi szeľződés megkötésével
egyidejűleg.

h) a Pźiyáző _ amennyiben belťoldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
ľendelkező gazdálkodó szervezet _ köteles teljes bizonyító eľejű magánokiľatba foglalt módon
nyilatkozni arról, hogy aNemzeti vagyonról sző|őŻ0I1. évi CXCVI törvény 3.$ (1) bekezdésében
meghatáľoz ott t./"lźlthatő szervezet feltételeinek maľadéktalanul megfelel.

3. Természetes szeméły pźúyt,zőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakoľ igazolnia kell a
személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejii magánokiratba foglalt meghatalmaztst
kell csatolni, azonban az adźsvételi szerzödés előkészítéséhez és megkotéséhez ügyvédi, vagy
kozjegy zoi meghatalmazás szükséges.

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

a) az eľedeti vállalkozói igazo|ványt,vaBY aKözigazgatási és Elektľonikus Kozszolgáltatások Kozponti
Hivatala által kiál l ított ható sági bizony ífu źlnyt, il letve

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazol'ő cégbírósági
ígazolást, valamint

c) a tźnsaság cégjegyzésére jogosult képviselő a|áirési címpéldányát (alźłírási mintáját), továbbá
mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a páIyáző (vevő) kĹilňldi, (Euľópai Unió tagállamainak állampolgáľai kivételével) úgy
ez esetben a küĺJbldiek mező- és eľdőgazdasági hasznosítási ÍÖldnek nem minősülő ingatlanokat
érintő tulajdonszerzéséľől szóló 251/2014. (X. 20.) Koľmdny rendelet rendelkezései szeľint a
Budapest Főváros Koľmányhivatalának engedélyét be kell szeręzni.

6. A pályźnati biaosíték határidoben történó megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot
csatolni kel1 a jelentkezési laphoz.

7 ' A' páůyánati táľgyalás megkezdéséig a Pź,Jyáztató hiánypótlási lehetőséget bĺztosít, ami nem
teľjed ki a pályázati biztosíték hatáľidőn trĺli megÍizetéséľe, a jelentkezésĺ lap hatáľidőn túli
benyújtásáľao valamint az ingatlan megtekintési időponton kívüli megtekintésére.

8. A jelentkezési lapot a Kóbányai Vagyonkezelo ZÍI' kijelölt munkatáľsa veheti át a pá|ytzótól a
pályázati felhívásban megjelolt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályźnőnak
lehetősége van az ingatlant megtekinteni.

9. A pályázati biztosíték osszege, valamint a vételźlr kizźĺrőlag magyaľ foľintban határozhatő és

fizethető meg. A pá|yázati biztosíték az ingat|anra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését
követő 2 munkanapon belĹil kerĺ'il visszaf'izetésre utalás formtýźhan a nem nyertes pályáző(k)
részéľe' A ptĺly ázati b iztos íték nem kamatozi k.

I0. Az ingatlanok a kikiáltási ár alatt nem kerülnek értékesítésre.

A pályáztatts az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes' ha a
páIyźnati tárgyaláson legalább egy pá|yázo a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső
l00 000,_Ft, a licitálást addig kell folytatni' amíg a licitátók érvényes ajánlatot tesznek.



Aptiyźłzati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pźiyźző.

l 1. Ha a pźiyźnati felhívásľa kizćrőlrag egy ajánlat éľkezik, a licit akkoľ is érvényes, ha az ajánlatot tevő
pályáző apályázati tárgyaláson nem jelenik meg.

lŻ. A Pályáztató képviseletében eljáró ügy'lĺédi iroda a pźiyázat eľedményhiľdetésétől számított 30
napon beliil az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pźúyázőval a licitálás során
ajánlott osszegiĺ vételáľon. A vétęlárat az adásvétęli szeľződés megkötéséig kell megfizetni. A
páIyázat nyertese az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg
50 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljáráséľt
fizetendő igazgatási szo|gźńtatási díjat köteles megfizetni a Pálĺyáńató jogi képviseletét ellátó
Ĺigyvédi iroda ľészére.

13. Amennyiben a ptůyázat nyeľtese saját éľdekkorében felmerült ok következtében az
eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a
szeľződéskötésre vonatkoző jogźi és a páIyźnati biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pá|yáztatő
jogosult azingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pźłIyázőva| szęrződéSt kötni.

A nemzeti vagyonról szőlőŻ0I1. évi CXCVI. törvény 14. s (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyaľország
2014. évi,központi koltségvetésrőlszóló Ż0I3. évi CCXXX. törvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja értelmében a
Magyar Alĺamot elővásárlási jog illeti meg' amennyiben az adásvétel tźlrgyźlt képező ingatlan forgalmi értéke
az 5 000 000 Ft összegiĺ értékhatáľt meghaladja. A Magyaľ Allam elővásáľlási jogának gyakoľlására nyitva
ál1ó hatáľidő 35 nap, azingatlan ezt követően adható birtokba.

14. Apályázat eredménýelen, ha:

a) a pźiyázők nem tettek éľvényes vételi ajánlatot,
b) aPźiyźłztatő az e|jŕrás bármely szakaszában, akár indoklás nélkiit is, eľedménýelennek nyilvánítja,
c) a nyeľtes páLyáző visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pálryźńató nem köt

szerződést.

A pályézati eljáľással kapcsolatban további felvilágosítás szeméĺyesen a Kőbányai Vagyonkeze|ó Zrt.
(1l07 Budapest' Ceglédi utca 30.) főépület' I. emelet 103-as számí irodában felfogadási időben, illetve
telefonon a (061) 666-Ż7Ż1-es számon kéľhető.

Félfogadási idó:

Hétfő:

Szerda:

Péntek:

Budapest, 2020. november 3

1400 - 1730

800 _ I6u)

800 _ I 130

KÖsÁilvĄl
llUĺ

Szabó

vezérigazgatő




