
pÁr,yÁzłľr ľnlrrÍvÁs

Budapest Fővĺáľos X. keriilet Kőbányai onkormányzat Képviselő-testtilete 3q202I. (I. 21') hatfuozata
alapján éľtékesíteni kívánja az l/I artnyban tulajdonát képező 42206/0lĄ18 helyľajzi száĺnon felvett,
természetben Budapct, X. keľület Gyiimľői űt 42. Íöldsnnt 8. szĺĺm alatti lakást

Gyłimľői út 42. fłildszint 8.

A lakás alapteľületeo szobaszáma,
komfoľtfokoza:ta:

25 m2 | szobás, komfortos

A lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 599/10000

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakĺĺs kłiziis kiiltsége: 14 975,- Ft/ho vizátaltnnya|

A lakás közüzemi felszeľeltsége: Elektľomos fogyasztásmérő óra és
gáz fogy as ztrásmérő óra szolg áltatáss al

A lakás kikiáltási áľa: I 300 0oo,- Fr

A pályázatot a Budapest Fővĺĺros X. keľĺilet Kőbłínyai onkonĺrányzat megbizéséből a Kőbanyai
Vagyonkezeló Zrt. (szekhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszłĺm: 01-l0-042140, adósztm
Ia8I677Ż-2-42, statisztlkai 52ámjel: 10816772-6810-114-01, képviseletében eljłáľó személy: Szabő Lász]o
vezsigazgatő) mint Pźlyáztatő írja ki.

!ĺ pátlyáz,atra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő ZÍt., címe: 1107 Budapest'
Ceglédi utca30. főépiĺle! I. emelęt 102_es szémí irodában átvehető ingyenes jelentkezesi lap kitoltésével,
202I. mércius 19. (péntek) 11:30 óráig beéľkezően lehet jelentkezni.

Ä páůyáaati biztosíték méľtékeo megfizetésének határideje és módja: A páiytzati bizosíték mértéke a
kikialtási tt lU%o-a (830 000,-FĐ. A biĺosítékot a jelentkęzęs határidejéig kell megfizetni apáiytztatő oTP
B ank Nyrt. -n él v e zeÍett 1 1 79 4 0 0 8 _ 20 5 0 8 5 Ż4 számű szélm|áj fu a átutal ás s al.

A p ály ázati kiírás é s a p tl|y tzati t tr gy alás nye lve m agy ar .

Apáiyáľ,ati táľgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkeze|ő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi
utca 30. II' épület I. emeleti Íárgyaló,20ŻL mfucitus22. (hétfő) 9:15 óra.

Az ingatlan megtekintése:

20ŻL.februćr23. ésŻ02I. marcius 4. napjćm 14:30-15:00 kozött

(Rácz Szilvia, tel. : 06- 1 - 666-27 Ż5, Holly Tünde, tel. : 06- 1 -6 66-272I)

A személyes vagv meghatalmazott által tiiľténő megtekintés a pálylŁatľa való jelentkezés feltétele!

P áiy áaati táľgyal ás on val ó ľészvétel feltételei :

- a jelentkezési lap teljes köní kitoltése,
- a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
- aptiyázati felhívásban megjelölt időpontig apályázati biztosíték megfizetése.



I. P 

^LY ^ZATI 
FELTÉTELEK

1. A pélyźaatra a jelentkezesi lap teljes koľÍĺ kitoltésével és határidőben történő leadásával lehet
jelentkezni, amihez a szükséges mellékletekęt csatolni kęll. Az ajánlati kotottség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon apá|yánnak nyilatkoznia kell anól, hogy

a) apályázati felhívásban foglalt ptiyázatifeltételeket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pályázat ęlbírálásával

k apcs o latb an ho zzéĄ élru|,

c) 3 hónapnál régebben |ejártkaztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
e) az ingatlant megtekintette, illetve azok mĺĺszakĺ źilapotát megismerte,

fl legalább a kikiáltási rírnak megfelelő osszegű véte|i ajtnlatot tesz az ingatlan megvźsárltstra,
g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szeľződést apályáztato megbizásźből a Dľ. Nagy Judit Ügyvédi

Iroda késáti és jrár el a tulajdonjog-vá|tozás bejegyzése során a Foldhivatalnal; a pćiyźuő vállalja,
hogy az Ügyvédi Iľoda részére 50000,- Ft + ďa ĺigyvédi munkadíjat, valamint 6600,-Ft ingatlan-
nyilvantartási igazgatási szolgéútattsi díjat megťlzet az adásvételi szerződés megkotésével
egyidejűleg.

h) a Ptlyćaő - amennyiben belfoldi vagy kĺĺlfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdźtlkodő szervęZrlt - koteles teljes bizonyító eľeJíí magrĺnokiratba foglalt módon
nyilatkozri aľról, hogy aNemzeti vagyonĺól szóló 2011. évi CXCVI torvény 3.$ (l) bekezdésében
meghatiĺľozott éúléúhatő szetvezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Természetes személy pćúyćzonak és a képviselőnek a jelentkezesi lap leadasakor igazolnia kell a
személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyitő erejll magánokiratbafoglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az adésvételi szeľződés előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy
kö zj egy zői meghatalm azás s züks ég es.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benytijtr{sakor be kell mutatni

a) azeredetivallalkozói igazolváný,vagy aKongazgatilsi és Elektronikus Kozszolgáltatrások Központi
Iflvatalatltalkitilitotthatóságibizonyítvaný,illętvę

b) a 30 napnál nem regebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzes folyamatban létét igazolo cégbíľósági
igazoltst, valamint

c) a tiĺrsaság cégsegyzésére jogosult képviselő altllrási címpéldanyát (alźńrźsi mintáját), továbbá
mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben aptt|yćvő (vevő) kĺilföldi, (Euľópai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy
ez esetben a kalftldiek mező- és eľdĺigazdasagi hasznosĺtasi foldnek nem minős'ülő ingatlanokat
éľintĺí tulajdonszeľzéséľcjl szóló 251/2014. (X. 2a.) Koľmany ľendelet rendelkezései szerint a
Budapest Főváros Kormrĺnyhivatalának engedélyét be kell szeremi.

6. A ptiyźaati biztosíték határidőben történő megfizetését igazolni és az erĺől szóló dokumentumot
csatolni kell a jelentkezesi laphoz.

7. A' páůyáz;ati táľgyalás megkezdéséig a Páiyáatató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem
teľjed ki a páůyáaati biztosíték határidőn túli megÍizetéséľe, a jelentkezési lap hatáľidőn túli
benyújtásáľao valamint az ingatlan megtekintési időponton kívüli megtekintéséľe.

8. A jelôntkezési lapot a Kőbźnyal Vagyonkezelő Zrt. kijelolt munkatársa veheti át a pźiyázőtol a
pályćlzati felhívasban megjelolt időpontig. A jelentkezesi lap benyújtása ęLótt a pćtlyázőnak
lehetős ége y an aZ ingatlant megtekinteni.

9. A pttlyázatl biĺosíték osszege, valamint a véte|tlr kizźrolą magyar forintban határozhatő és
fizethető meg. A pá|yázati biĺosíték az ngatlanra vonatkozó adásvételi szerzőďés megkotését
követő 2 munkanapon belül kerül visszďizetésre utalás formáj ában a nem nyertes pályázó(k)
részére. Apá|yázati biĺosíték nem kamatozik.

10' Az ingatlanok a kikiáltási tlr a|att nem kerülrrek értékęsítésre.

A ptllyáztatás az ingat|an véte|tltáta vonatkozó licitálással torténik. A licit érvényes, ha a
ptiyázati targyaláson legalább egy pćiyáző a kikiáltási tlrat megajánlja. A licitlépcső
l00 000,-Ft, a licitálást addig kell folytatni' amig a licitálók érvényes Ąánlatot teszrek.



Apttlyázati tźrgya|ás nyeľtese a legmagasabb vételfuat megajránló ptlyázó.

11. Ha aptiyázati fęlhívasra kiztro|ą egy ajćn|at érkeák, a licit akkor is érvényes, ha az ajtnlatot tevő
pálytnő apéiytuatl targyalason nem jelenik meg'

12. A Pá|yáztató képviseletében eljaró iigyvédi iroda a pá|yázat eredményhirdetésétől számított 30
napon beltil az ngatlanravonatkozóan adásvételi szprzőďést köt a nyeľtes pźiyázoval a licitálás során
ajanlott összegű vételłáľon. A vételáľat az adásvételi szerződés megkotéséig kell megfizetni. A
ptlyázat nyertese az adrásvételi szprződés megkotésével egyidejűleg
50 000 Ft + źÉa osszegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljáľasért
ťlzetenďő igazgatási szo|gá|tatási díjat koteles megfizetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó
ügyvédi iľoda részeľe.

13. Amennyiben a pźúytvat nyertese saját érdekköľében felmeľtilt ok következtében az
eľedményhi.rdetést kovető 30 napon belül az adrísvételi szerződést nem kÓti meg' elveszíti a
szerződéskötésre vonatkoző jogált és a pályázati biztosíték osszegét. Ebben az esetben aPélyáztatő
jogosult az ingatlanra a kovetkező legkedvezőbb érvényes ajémlatot tevő ptlyźuóval szęrződést kotni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. toľvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint aMagywország
2014. évi központi koltségvetésĺől szóló 2013. évi Cc)ofi. torvény 6. $ (5) bekezdés c) pontja értelmében a
MagymAllamot elővásárlási jog illeti meg' amennyiben az adrísvétel ttrgyátképező ingatlan forgalmi értéke
az 5 000 000 Ft összegű értékhatĺárt meghaladja. A Magyar Allam elővásáľlási jogĺĺnak gyakorlasára nyitva
ál1ó hatĺĺľidő 35 nap' azlngatlan ezt követően adhato birtokba.

14. Apályazat eľedménytelen, ha:

a) apályázok nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) aPéiyáztatő az eljarás bĺármely szakaszźtban' akĺĺr inđoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvanítja,

ą a nyęrtes péiytuó visszalépése esetében, ha a soron kovetkező helyezettel a PáIytztato nem kot
sze,rzőďést.

A palyazati eljríľással kapcsolatban további felvilágosítiĺs személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő ZÍt.
(1107 Budapest, Ceglédi utca 30') főépĺilet, I' emęlet 102_as szémí irodában férogadási időben, illetve
telefonon a (061) 666-Ż7Ż5-es száĺnon kérhető'

Félfogadási idő

Hétft:

Szeľda:

Péntek:

Budapest, 202L februélr 2.

1400 - 1730

Boo - 1600

800 _ I 130

Lźszlő

vezśrigazgatő


