
A KBAZ Zrt. (Cg.: [01 10 140262]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hon véd u. 8. I. 2.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hon véd u. 8. I. 2.)
mint a Szent end rei Tu rul Íjász-Lo vas íjász Egy let „v. a.” (nyil ván tar tá si szám: 13-02-0002403; szék hely: 2000 Szent end re, Já nos
ak na 13.) vég el szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2022. jú ni us 30-án meg hir de tett pá lyá za ti fel hí vás nak meg fe le lõ en

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós in gat la nát.
A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be: https://eer.gov.hu/pa lya zat/P2744764
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2022. jú li us 15. 17 óra 11 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2022. jú li us 30. 17 óra 11 perc.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 450 000 fo rint.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: az aján la ti biz to sí ték 10 mil lió fo rint net tó becs ér ték után an nak 

5%-a, az afe let ti összeg után pe dig an nak 3%-a. Az aján la ti biz to sí ték össze gét, az aján la tot te võ nek vé te li szán dé ka bi zo nyí tá sá ra
be kell fi zet nie (fo rint ban) át uta lás sal „Szent end rei Tu rul Íjász Egy let v.a. aján la ti biz to sí ték” köz le ménnyel a KBAZ Zrt. adós
 társaságok ré szé re el kü lö ní tett ERS TE Bank nál ve ze tett 11600006-00000000-95029881 szám la szá mú bank szám lá já ra úgy, hogy
az aján la ti biz to sí ték leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ en, leg alább 24 órá val ko ráb ban a bank szám lán
jó vá írás ra ke rül jön [17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 13. § (2) be kez dés]. Az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té se kor a li ci tá ló nak/pá lyá zó -
nak a ban ki uta lá si köz le mé nyé ben fel kell tün tet nie az EÉR-azo no sí tó számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott 
„F” betûvel kezdõdõ felhasználóazonosító számát egyaránt.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: az át uta lá si bi zony lat a be nyúj tott pá lyá zat hoz mel lé ke len dõ. Ha a pá lyá -
za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí té kot a vég el szá mo ló nyolc mun ka na pon be lül vissza utal ja. Ha a pá lyá za ti el já rás ered -
mé nyes, a vég el szá mo ló az aján la ti biz to sí té kot nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be szá mít ja, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az aján lat
biz to sí ték az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dés sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás ered mény hir de té se
nap já tól – szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül ke rül vissza uta lás ra. Az aján la ti biz to sí té kot a pá lyá zó ab ban az eset ben ve szí ti el,
ha a szer zõ dés a nyer tes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben
nem fizeti meg.

A fel szá mo ló nak – a va gyon fel mé rés, va la mint az adós va gyo ná ra vo nat ko zó ada tok alap ján – elõ vá sár lás ra jo go sult ról van  tudomása.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:
2000 Szent end re bel te rü let, 472/A/3. hrsz.-ú in gat lan.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy becs ér té ke össze sen: 9 000 000 forint.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy mi ni má lá ra össze sen: 9 000 000 forint.
1. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: egyéb he lyi ség, gaz da sá gi helyiség.
Tí pus: egyéb he lyi ség, gaz da sá gi he lyi ség.
Te rü le te: 54 m2.
Ál la po ta: fel újí tan dó.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: tel je sen köz mû ve sí tett.
Te her men tes: igen.
Ár ve rés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 1/1.
Becs ér ték: 9 000 000 fo rint.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Szent end re.
In gat lan fek vé se: bel te rü let.
Hely raj zi szám: 472/A/3.
In gat lan pos tai cí me: 2000 Szent end re, Kõ zú zó u. 6.
Te rü let nagy ság: 54 m2.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): egyéb he lyi ség, gaz da sá gi helyiség.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: Szent end rei Tu rul Íjász-Lo vas íjász Egy let „v. a.”, 2000 Szent end re, Já nos akna 13.
A fel szá mo lá si el já rás és a vég el szá mo lás kör nye zet- és ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nye i rõl szó ló 106/1995. (IX. 8.) Korm. ren de let

8. § (7) be kez dés alap ján: kör nye ze ti te her nincs/fel szá mo ló nak nincs tu do má sa.
Az épü let nél jel lem zõ sa já tos sá gok: az al be tét kü lön ál ló hasz ná la tá hoz át ala kí tá si mun ká la tok szük sé ge sek. Az ala pí tó ok irat

 szöveges ré szé ben rög zí tett te rü let a föld szin ten el he lyez ke dõ 45,84 m2 és egy 7.92 m2 nagy sá gú te rü le tek bõl áll. Az ingatlanban
hulladék lelhetõ fel.

In gat lan ál la po ta: fel újí tan dó.
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Az in gat lan meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a va gyon tár gyak kal kap cso la to san ér dek lõd ni ki zá ró lag
az EÉR-en ke resz tül le het sé ges. A vég el szá mo ló elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en biz to sít ja a vagyontárgyak megtekinthetõségét.

Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: a becs ér ték és a mi ni mál ár net tó ér té ken ke rült meg ha tá ro zás ra, a va gyon ér té ke sí té sé re
a 2007. évi CXXVII. tv. (áfa tör vény) ha tá lyos rendelkezései az irányadóak.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti el bí rá lás mód ja: a ki író a pá lyá zat te kin te té ben azt az aján la tot
mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek, amely ben ma ga sabb vé tel ár sze re pel.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: az adás vé te li szer zõ dés ren del ke zé sei sze rint a nyer tes pá lyá zó nak a vé tel árat a szer zõ dés
alá írá sát kö ve tõ 30 na pon be lül kell meg fi zet nie az adás vé te li szer zõ dés ren del ke zé si sze rint.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a nyer tes pá lyá zó val a vég el szá mo ló az ered mény hir de tést kö ve tõ 30 na pon be lül adás vé te li

szerzõdést köt.
A va gyon tárgy át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a va gyon tárgy bir tok ba vé te lé rõl ve võ a sa ját költ sé gén, a tel jes vé tel ár meg fi ze té sé -

tõl szá mí tott nyolc na pon be lül kö te les gon dos kod ni. Ha a pá lyá za ti fel hí vás ban meg sza bott ha tár idõt a ve võ túl lé pi a vég el szá mo ló
a tá ro lá sért, a va gyon tárgy kezeléséért, vagy õrzéséért költségtérítést számol fel.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
Az EÉR-en be nyúj tott aján lat nak tar tal maz nia kell: 
– a pá lyá zó ne vét, azo no sí tó ada ta it, 
– cég ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, alá írá si cím pél dányt,
– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tárgy, va la mint a net tó vé te li ár egy ér tel mû, té te len kén ti meg je lö lé sé vel,
– az aján lott fi ze té si fel té te le ket,
– az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé nek iga zo lá sát,
– 90 na pos aján la ti kö tött ség vál la lást,
– az ügy vé di mun ka díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást,
– az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár ren del ke zés re ál lá sá nak meg fe le lõ iga zo lá sa a pá lyá zó ré szé rõl (a pá lyá zó nak

csa tol nia kell ban ki iga zo lást ar ról, hogy az ál ta la meg aján lott aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár olyan el kü lö ní tett
 számlán áll ren del ke zés re, amely ki zá ró lag a pá lyá za ti va gyon ki egyen lí té sé re hasz nál ha tó fel),

– kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy adás vé te li szer zõ dés meg kö té se es etén a ve võ az aján la ti biz to sí té kon
 felül fenn ma ra dó vé tel árat a szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül át uta lás sal, egy összeg ben meg fi ze ti el adó ré szé re,

– tu do má sul vé te li nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy ha a 30 na pos fi ze té si ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, az el adó a Ptk. alap -
ján el áll a szer zõ dés tõl. 

Az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel és el len jegy zé sé vel szer zõ dõ fe lek a vég el szá mo ló ál tal fog lal koz ta tott ügy vé det bíz zák
meg. Az ügy vé di mun ka díj a vé tel ár 1,5%-a + áfát tar tal ma zó összeg, de mi ni mum 300 000 Ft + áfa, me lyet nyer tes pá lyá zat ese tén
a ve võ leg ké sõbb az adás vé te li szer zõ dés meg kö té se kor kö te les meg fi zet ni.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell to váb bá a pá lyá zó nyi lat ko za tát, amely sze rint a pá lyá zó a rész le tes pá lyá za ti ki írás ban fog lal ta kat
meg is mer te és el fo gad ja, va la mint ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) be kez dé se sze rin ti ki zá ró ok nem áll
fenn a pá lyá zó val szem ben.

A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell, hogy a va gyon elem ér té ke sí té sé re meg te kin tett, meg is mert ál la pot ban ke rül sor és tu do má sul
 veszi, hogy a va gyon elem re sem az adós, sem a vég el szá mo ló szer ve zet kel lék sza va tos sá got, ga ran ci át nem vál lal.

A vég el szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A va gyon tárgy el sõ al ka lom mal ke rül meg hir de tés re, a mi ni mál ár az irány ár 100%-a. 
A becs ér ték és a mi ni mál ár net tó ér té ken ke rült meg ha tá ro zás ra. 
A ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít sa és lezárja. Ezen

a jog cí men sem a ki író val, sem az ál ta la kép vi selt tár sa ság gal szem ben sem mi lyen jog cí men igény nem ér vé nye sít he tõ. 
A ki író az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot be mu tat ja

az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk nek, az õket meg il le tõ sor rend ben, an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz za nak: kívánnak-e élni
elõvásárlási jogukkal. A nyi lat ko zat té te lé re a ki író leg alább tíz na pot kell, hogy biz to sít son. 

A ki író a kel lék sza va tos sá gért va ló fe le lõs sé get kizárja. 
A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rint, ha több kö zel azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) aján lat

 érkezik, a ki író a pá lyá zók kö zött nyil vá nos ár tár gya lást tart, amely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét megelõzõen közli
a felekkel. Az ad dig meg tett pá lyá za ti aján la tok au to ma ti ku san ér vény ben ma rad nak, vagy azok nál ma ga sabb vé tel árat tar tal ma zó
aján la tot lehet tenni. 

A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té si kö te le zett ség nem áll fenn.
A fen ti va gyon tárgy ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P2744764/te te lek.pdf

* * *


