
pÁr,yÁzłľr rnĺ-HÍvÁs

Budapest Fővĺáros X. kerület Kőbrĺnyai onkormányzat Képviselő-testülete 405lŻ02I. (uII. 26.) hattlrozata
alapjźn éľtékesíteni kívánja az IlI arĺĺnyban tulajdonát képező 41614/0/A17 he|yrajzi számon felvett,
természetben Budapest, X. keľület Kada utca 19. fszt. 6. szálm alatti lakĺĺst

Kada utca 19. fszt. 6.

Ä lakás alapteľülete, szobaszáma,
komfoľtfokozata:

30 m21 szobás, komfortos

A lakáshoz tartozil tulajdonĺ hányad: 7Ż0lI000a

A lakás műszaki állapota: Felújítandó

A lakás kiizłis kiiltsége:
ľ'elújítási alap:

A lakás kłizüzemi felszeľeltsége:

14 400,- Ftlhó
5 400,- Ft/hó

Elektľom os tr arrl', gtz-, vi,z fogy asztásmérő óľa
szolgiáltatással

A lakás kikiáltási áľa: 5 510 000,- Ft

A pźlyénatot a Budapest Fővĺĺros X. keriilet Kőbanyai onkormányzat megbizźsáből a Kőbrĺnyai
Vagyonkezelő ZÍt. (székhely: 1107 Buđapest, Ceglédi utca 30', cégjegyzékszám: 01-10-04ŻI4a, adószám:
L08I677Ż-2-42, statisztlkąi 52ámjel: 10816772-6810-114-01, képviseletében eljłáľó személy: Szabó Lásáó
vezéngazgatő) mint Palyáztatő qa ki'

Ä páůyźu,atra jelentkezés helye, módja és hatáľideje: Kóbányai Vagyonkezelő ZÍt., címe: 1l07 Budapest,
Ceglédi utca 30. főéptile| I. emelet 102_es számrĺ irodában átvęhető ingyenes jelentkezési lap kitoltésével,
2021. november 5. (péntek) 11:30 óráig beérkezően lehet jelentkezri.

A pályánati biztosíték mértéke, megfhetésének hatáľideje és mĺĺdja: A péiytaati biztosíték mértéke a
kikiáltási ét l\%o-a (551 000,-FĐ. A biztosítékot a jelentkezeshattnďejéig kell megfizetni aptiyéatatő oTP
B ank Nyrt' -n él v ę zetett 1 1 794 0 0 8 - 20 5 08 5 Ż 4 szĺlmí s zźlm|áj tr a átutal ás s al.

A p tty azati kiírás é s a p aly ézati tér gy a| ts nye lve m agy ar.

Ä páiyáu;ąti táľgyalás helye és időpontja: aKőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi
utca 30' II. épület I. emęleti tárgyalő,2021. november 8. (hétfő) 10:00 óra'

Az ingatlan megtekĺntése:

2021. október 14. (csiitortok) és202I' október 28. (csütortok) napján 13:00-13:45 kozött

(Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725, Holly TĹinde, tel.: 06-1-666-Ż72I)

A személves vagy meghatalmazott által tiiľténő megtekintés a oálylŁatľa való jelentkezés feltétele!

P áůy áaati táľ gyal áson val ó ľészvétel feltételei :

- a jelentkezési lap teljes korű kitoltése,
- a sziikséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása' valamint
- apćiyázati felhír,ásban megjelölt időpontig apá|yázatí biztosíték megfizetése.



il. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes köríĺ kitöltésével és határidőben történő lęadásával lehet
jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell' Az ajánlati kotottség 60 nap.

2. A jelentkezesi lapon apályálzonak nyilatkoznia kell aľľól, hogy

a) aptiytnati felhívásban foglalt pályázatifeltételeket megismerte és e|fogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhęz a ptlyáaat elbírálásával

k apcs olatb an ho zztĄ áru|,

ą 3 hónapnál régebben |ejfutkaztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,

") az lngatlant megtekintette, illetve azok maszaki állapotát megismerte,

Í) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegÍĺ vételi aj anlatot tesz az ingatlan megvásárlasáĺa,

s) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést apá|ytztatő megbizźsábol a Dr. Nagy Judit Ügyvédi
Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatďnál; a pźiyáző vźűlalja,
hory az Ügyvédi lroda részére 50 000,- Ft + ďa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600,-Ft ingatlan-
nyilviántaĺtási igazgatási szolgtltattsi díjat megfizet az adásvétęli szętződés megkotésével
egyidejűleg.

h) a Pá|yźao - amennyiben belföldi vagy kiilföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkođó szervezęt - köteles teljes bizonyító eľejű maganokiratba foglalt módon
nyilatkomi arľól, hogy aNemzeti vagyonról szőlő2011. évi CXCVI törvény 3.$ (1) bekezdésében
m eg h atiĺro zo tl átláthatő szpw ezet feltétel einek m arad ékt al anul m egfelel.

3. Tennészetes személy páIytnőnak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadłĺsakor igazolnia kell a
személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító eĘű magánokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az adásvételi szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez ij;gyvéďi, vąy
ko zj e gy zői m eghatalm azás szĺiks ég es.

4. Jogi személy, illetve egyéni vźilalkoző esetén a jelentkezési lap benyújtasakoľ be kell mutatni

a) azeredetivrá]lalkozói igazo|váný,vagy aKöngazgatźtsi és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala altal kiállított hatósági bizonyíwányt' illetve

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatbanlététigazolő cégbírósági
igazoltst, valamint

ą a télrsaság cégjegyzéséľe jogosult képviselő aláirźsi címpéldanyát (aláíľási mintáját), továbbá
mindezen iratokat fénym ásol atb an cs atolni kell a j elentk ezési |aphaz.

5. Amennyiben apálytnő (vevő) kĺĺlföldi, @urópai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy
ez esetben a kĺ;lfoĺdiek mezĺí- és eľdőgazdasagi hasznosítasi foldnek nem minős'ülő ingatlanokat
éľintĺĺ tulajdonszeľzéséľól szóló 25]/20]4. (X. 20.) Kormany ľendelet rendelkezései szerint a
Budapest Fővmos Kormanyhivatalénak engedélyét be kell szerezni.

6. A,.pályěnati biztosíték határidőben torténő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot
csatolni kell a jelentkezesi laphoz.

7. A. páilyáaati táľgyalás megkezdéséig a Páiyáatató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem
teľjed ki x páiyá.r,ati biztosíték hatáľidőn túli megfizetéséľe, a jelentkezési lap hatáľidőn túli
benyújtásáľa, valamint az ingatlan megtekintési időponton kívĺĺli megtekintéséľe.

8' A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kijelolt mrurkatársa veheti át a pá|ytzotőI a
pćúyázati fellrívásban megjelolt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása ęlőtt a péłlytzőnak
lehetősége van az ingatlant megtekinteni.

9. A pćiyázati biĺosíték osszege, valamint a vétęl'ĺr kiztlrő|ag magyar forintban hatarozható és

fizethető meg. A pćtlyénati biaosíték az lngatlanra vonatkozó adásvételi szerzőďés megkötéSét
kovető 2 mrrnkanapon belül keľül visszafizetésre utalás fonnáj than a nem nyeľtes pályazo(k)
ľés zéľe. A p á|y ázati bizto síték nem kam atozik.

I0, Az ingatlanok a kikiáltási ilt alatt nem keľülnek értékesítésľe.



A pá|yétztatés az ingatlan vételźrétra vonatkozó licitalással töľténik. A licit érvényes, ha a péiyázatl
tĺírgyaláson legalább egy pályaző a kikiáltási trat megajanlja. A licitlépcső
100 000,-Ft, a licitálást addig kell folytatni, amig a licitálók érvényes a1án|atot teszlek'

A p tiy ázati ttr gy alás nyeľtese a l egm ag as abb vétel rĺrat m eg aj anló p źiy taő .

1 1. Ha apályéaati felhívĺásra kizźlrőlą egy ajánlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajémlatot tevő
pá|yaző apétlyázati trírgyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályáztató képviselętében eljáľó iigyvédi iroda a ptiyźaat eredményhirdetésétől sztmított 30
napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerzőđést köt a nyertes pá|yázőval a licitálás során
ajźtnloĺt összegű vételiáĺon. A vételarat az adásvételi szerződés megkotéséig kell megfizetni. A
pátlytzat nyertese az adasvételi szprződés megkotésével egyiđejűleg
50 000 Ft + áfa osszegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljźlrásért
fizetenđő igazgatési szolgáltatási díjat koteles megfizetrri a Pá|yáztatő jogi képviseletét ellátó
ügyvédi iroda ľészére.

13. Amennyiben a péúytaat nyertese sajétt érdekköľében felmerült ok kovetkeztében aZ
eredményhiľdetést kovető 30 napon belul az adásvételi szęrződést nem koti meg, elveszíti a
szerződéskötésre vonatkoző jogát és a ptiyéuati biztosíték összegét. Ebbęn az esetben aPéiyáztatő
jogosult azingatlanra akövetkező legkedvezőbb érvényes ajanlatot tevőptúytuővalszerződéstkotni.

A nemzeti vagyonľól szőlrc 2al1. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) és (4) bekezdése, valamint aMagyarorszáę
2014. évi.kozponti költségvetésről szóló 2013. évi CC)ofi. torvény 6' $ (5) bekezdés c) pontja értelmében a
Magyar Allamot elővásarlási jog illeti meg' amennyiben az adásvétel targyátképező ingatlan forgalmi értéke
az 5 00O 000 Ft összegíí értékhatĺĺrt meghaladja. A Magyar Áľam elővásarlási joganak gyakorlására nyitva
álló hatĺĺridő 35 nap, azlngat|an ezt követően adható birtokba.

14. Aptiyázat eredménytelen, ha:

a) apéůyázôk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) aPźůyáztato az eljárás bármely szakasztlban' akár indoklás nélkĺl is, eredménýelennek nyilviánítja,
c) a nyertes pályáző visszalépése esetében, ha a soron kovetkező helyezettel a Péúyáztato nem köt

szerződést.

A páIytzati eljarással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
(1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-as szźlmű irod'ában félfogadási időbęn, illetvę
telefonon a (06 1 ) 666-2725 -es száĺnon kérhető.

Félfogadási idő:

Hétft

Szerda

Peĺltek

Budapest, ZaŻI. szeptembęĺ 16

1400 - I7i0

800 _ I 600

800 _ I 130
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vezérigazgató
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108


