
pLĺvŁzłrl rnĺrĺÍvÁs

Budapest Fővaros X. kertilet Kőbrányai Önkormányzat Képviseló-testiilęte 4081202I. (VIII 26.) hatérozata
alapján éľtékesíteni kívánja az IlI aĺrínyban tulajdonát képező 38320l3/N6I helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest, X. keľület Bihaľi utca 17. fszt. 3. szám alatti lakást

Bihaľi utca 17. fszt. 3.

A lakás alapteľiilete, szobaszáma,
komfoľtfokozataz

l8 m2 1 szobás, komfoľt nélküli

A lakáshoz tartoző tulajdoni hányad: 68i 10000

A lakás műszaki állapota: Fęlújítandó

A lakás kiiziis ktiltsége:
F'elújítási alap:

A lakás kłizüzemi felszereltsége:

5 940,- Ft/hó
2 5Ża,-Ft/hő

Y iz fogy asztásmérő óra és
gáz fogy asztásmérő óra szolg áltatas s al

A lakás kikiáltási ára: 2 360 000,- tr't

A pćlyénatot a Budapest Főviáros X' keľület Kőbányai onkonnányzat megbiztsáből a Kőbrányai
Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszźm: 0I-I0-a4ŻI40, adőszám:
10816772-2-42, statisztikai szĺímjel: 1081677Ż-6810-114-01, képviseletében eljríľó személy: Szabő Ltszlő
vezéigazgató) mint Páiyáztatő írja ki.

A páúyźz,atra jelentkezés helye, módja és hatáľideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30. főépület I. emelet 102-es szilm'í irođában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével,
2021' novęmber 5. (péntek) 11:30 óráig beéĺkezően lehet jelentkemi'

A páůyálz;úi biztosíték méľtéke, megfizetésének hatáľideje és mĺĺdja: A pćiytnati biĺosíték mértéke a
kikiáltási aĺ lU%o-a (236 000,-Ft). A biztosítékot a jelentkezes határiđejéig kellmegfizetni apályáztató oTP
Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 _ 20508524 szćlmlű számlájélra átutalással.

Apiiyázati kiírás és apá|yázatittrgyalás nyelve magyaľ.

tĺ páiyálr4ti táľgyalás helye és időpontja: a Kőbényaí Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi
utca 30. II. épület I. emeleti tárgyalo,2021. november 8. (hétfő) 9:20 őra.

Az ingatlan megtekintése:

2021. október 12. (kedd) és20ŻI. október 26. (kedd) nąján 14:00_15:00 kozött

(Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-Ż725, Holly Tünde, tel.: 06-1-666-272I)

A személyes vagy meghatalmazott által töľténő megtekintés a pályĺŁatľa való jelentkezés feltétele!

P áůy áaati tár gyalás on val ó részvétel feltételei :

- a jelentkezési lap teljes koríĺ kitöltése,
_ a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása' valamint
- apćiyázati felhívásban rnegjelölt időpontig aptńyénati biztosíték megfizetése.
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1. A pźiyázatra a jelentkezési lap teljes konĺ kitoltésével és hatáľidőben történő leadásával lęhet
jelentkezni, amlhez a szĺikséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kotöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon apályánőnak nyilatkoznia kell arľól, hogy

a) apályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismeľte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatu és a lakcíme kezeléséhez a péúyázat ęlbíľrĺlásával

k apcs ol atb an ho zzáj trul,
c) 3 hónapnál régebben lęjárt kĺztutozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
e) az ingatlant megtekintette, illetve azok muszaki állapotát megismerte,

Í) legalźtbb a kikiáltrási árnak megfelelő osszegŕĺ vételi ajánlatot tesz az ingatlan megvasiĺrlására,

Đ tudomásul veszi, hogy az aďésvételi szerződést apályáztato megbízásából a Dľ. Nagy Judit Úgyvédi
Iroda készíti és jaľ el a tulajdonjog-vttltozés bejegyzése során a Foldhivatalnál; a pályáző vállalja,
hogy az Ügyvédi Iroda ľészere 50000,_ Ft + ďa ügyvédi munkadíjat, valamint 6600,-Ft ingatlan-
nyilvantartási igazgatási szolgáltatĺási dijat megťlzet az adásvételi szerződés megkotésével
egyidejűleg.

h) a Pźúyźuő - amennyiben belfoldi vagy kĺlfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazÄéůkoďő szervezet - köteles teljes bizonyító erejÍĺ magiĺnokiľatba foglalt módon
nyilatkoari arról, hogy aNemzeti vagyonľól szolő2011. évi CXCVI törvény 3.$ (1) bekezdésébęn
meghatttrozott étlźtthatő szptvezetfeltételeinek maradéktďanul megfelel.

3. Természetes személy pályázonak és a képviselőnek a jelentkezési lap leađásakor igazolnia kęll a
személyazonossiĺgát, képviselet esetén teljes bizonyító eľejíĺ magánokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni, azonban az adásvéte|i szerződés előkészítéséhez és megkotéséhez ügyvédi, vagy
ko zj egy ző i meghatalm azás s züks ég es.

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

a) azeredetivállalkozőiigazolványt,vagy aKozigazgatási és Elektronikus Kozszolgáltatások Központi
Hivatala által kiállított hatósági bizonyíwányt, illetve

b) a 30 napnál nem ľegebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazolő cégbírósági
igazolást, valamint

ą a tźrsastg cégjegyzéséľe jogosult képviselő alźĺrási címpéldĺínyát (alríírłísi mintáját)' továbbá
mindezen iľatokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben apźiyázo (vevő) külfölđi, (Európai Unió tagállamainak állampolgźrai kivételével) úgy
ez ęsętben a kĺilfi;ldiek mező- és eľdógazdasági hasznosítćłsi foldnek nem minősülĺi ingatlanokat
érintő tulajdonszeľzéséről szólo 25]/2014. (X. 20) Koľmany rendelet ręndelkezései szerint a
Buđapest Fővaľos Kormanyhivata|tnak engedélyét be kell szerezni.

6. h,pźiyź-zati biztosíték hatráriđőben torténő megfizetését igazolni és az ę..ĺől sńló dokumentumot
csatolni kell a jelentkezési laphoz

7. Ä páůyáuati táľgyalás megkezdéséig a Pályáatató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem
teľjed ki a pályázati biztosítélĺ határidőn túli meg{izetéséľe, a jelentkezési lap határidőn túli
benyújtásáľa, valamint az ingatlan megtekintési iĺlőponton kívtili megtekintéséľe.

8. A jelentkezési lapot a Kőbźnyai Vagyonkeze|ó Zrt. kijelölt munkatársa veheti át a ptiyćnotőI a
pźiyázati felhívasban megjelölt időpontig' A jelentkezési lap benyújtása előtt a páiyćzőnak
lelretősége van aZ ingatlant megtekinteni'

9. A pályázati biĺosíték összege' valamint a vételar kizároIag magyr foľintban hataľozlrató és
flzęthętő meg. A pályázati biztosíték az ngatlanra vonatkozó adásvételi szerzőďés megkotését
követő 2 munkanapon beltĺl kerül visszďizetésre utalás formáj ában a nem nyeĺtes pályázó(k)
r észét e. A p ály ázati biztosíték nen kam ato zik.

I0. Az ingatlanok a kikiáltási ćr alatt nem keľĹilnek értékesítésre.



A pélyáztatás az ingatlan vételaráÍa vonatkozó licitálással töľténik. A licit érvényes, ha a pélyázati
tłárgyaláson legďább egy pályáző a kikiáltási ćtrat megajanlja. A licitléposő
100 000,-Ft, a licitrálást adđig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajanlatot teszrek.

ApáIyáz'ati ttrgya|ás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló palyaző.

11. Ha apźiyázati felhívásra kizźlrő|ag egy ajrĺnlat éľkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajtnlatot tevő
pátlyáző apélyazatl tĺĺľgyaliĺson nem jelenik meg.

12. A Pźiyźtztató képviseletében eljrĺľó ügyvédi iroda a péiytaat eredményhirdetésétől számított 30
napon beliil az ingatluĺavonatkozóan adásvételi szprződést köt a nyertes péiyázőval a licitalás során
ajén|ott összegĺĺ vételáron. A vételiáľat az adásvételi szerzídés megkötéséig kell megfizetni. A
ptůyázat nyertese az adásvétęli szprzőďés megkötésével egyidejűleg
50 000 Ft+ źfa összegű ĺigyvédi munkadíjat, valarnint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljáľrísért
fizetendő igazgattsi szolgáltatási díjat koteles megfizeüri a Ptlyáztató jogi képviseletét ellátó
ĺigyvédi iroda részére'

13. Amennyiben a péiyazat nyeľtese saját érdękkörében felmertilt ok kovetkeztében aZ
eredményhiľdetést követő 30 napon beltil az adasvételi szęrzőďést nem koti meg, elveszíti a
szerződéskötésre vonatkozo jogát és aptiyéaati biztosíték osszegét. Ebben az esetben aPalyáztatő
jogosult azingatlanra a kovetkező legkedvezőbb érvényes ajiánlatot tevo pélyźzőval szerződést kötni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) és (4) bekęzdése, valamint aMagyarorszĘ
2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi cC)o(X. torvény 6. $ (5) bękęzdés c) pontja értelmében a
Magyar Allamot elővásmlási jog illeti meg' amennyiben az adásvétel tźrgyátképező ingatlan forgalmi értéke
az 5 000 000 Ft osszegíĺ érte|űattrt meghaladja. A Magyar Allam elővásarlási jogának gyakorlasaĺa nyitva
álló hatĺĺridő 35 nap' az lngatlalĺ ezt kovetően adható birtokba.

14. Apalyazat eredménytelen, ha:

a) apéiyázőknem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) aPályáztato az eljélrás bármely szakaszában, akár indoklás nélkiil is, eredménytelennek nyilvĺĺnítja,

ą a nyertes pá|yaza visszalépése esetében, ha a soron kovętkező helyezettel a Pttlyáztato nem köt
szprzódést.

A ptiyázati eljrírással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbanyai Vagyonkęzę|ő Zrt.
(1107 Budapest' Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-as szćmű irodában féIfogadási időben, illetve
tęlefonon a (061) 666-2725-es számon kérhető.

Félfogadási idő

Hétft:

Szeľda:

Péhtek:

Budapest, 202L szeptember 16.

1400 - 1730

800 _ 1600

800 _ I 130

utca

S Lászlő

vezérigazgatő


