
A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 78.; le ve le -
zé si cím: 1055 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 78.), mint a Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet „f. a.” (Cg.: [18 02 000128];
 székhely: 9900 Kör mend, Rá kó czi u. 32.) Fõ vá ro si Tör vény szék 20. Fpk. 01-15-000559/. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég -
köz löny ben 2016. 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/P447472
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2016. jú li us 15. 12 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016. jú li us 30. 12 óra 00 perc.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 60 000 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: a pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le az aján la ti biz to sí ték

 befizetése (köz le mény ro vat ban: „9900 Kör mend, Rá kó czi u. 48. 4. aj tó aján la ti biz to sí ték”) a Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke -
zet „f. a.” Ma gyar Ta ka rék Bank Zrt.-nél ve ze tett 11500119-10000908 szá mú bank szám lá já ra, és en nek iga zo lá sa (fel töl té se) a pá lyá -
zat be nyúj tá sa kor az EÉR-en. Az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé nek a ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nyit va álló határidõn belül
jóváírásra kell kerülnie az ajánlati biztosítéknak a megadott számlaszámon.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí ték tel jes össze gét
az ered mény te len ség meg ál la pí tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül va la mennyi pá lyá zó ré szé re vissza kell utal ni. Ha a pá lyá za -
ti el já rás ered mé nyes, az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be kell szá mí ta ni, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az aján la ti
biz to sí ték tel jes össze gét az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás
eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. 

Ha azonban:
a) a szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt ha tár idõ -

ben nem fizeti meg, vagy
b) a Cstv. 49/A. § (4) be kez dés sze rin ti aján la tot té võ pá lyá zó a fel szá mo ló ál tal el ren delt ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem

vesz részt, vagy a már meg tett aján la tá tól vissza lép, 
az aján la ti biz to sí té kot el ve szí ti, a fel szá mo ló ezt az össze get az ér té ke sí té si be vé tel ré sze ként szá mol ja el.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak):
In gat lan:
Hely raj zi szám: 455/A/72.
Meg ne ve zé se: ga rázs.
Te rü let: 24 m2.
Ter mé szet ben: 9900 Kör mend, Rá kó czi u. 48. 4. aj tó.
Tu laj do ni há nyad: 2/4.
A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) irá nyá ra össze sen: 1 200 000 forint.
1. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) meg ne ve zé se: garázs.
Tí pus: ga rázs.
Te rü le te: 24 m2.
Ál la po ta: kö ze pes.
Te her men tes: igen.
Ár ve rés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 2/4.
Becs ér ték: 1 200 000 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): Kör mend.
In gat lan fek vé se: bel te rü let.
Hely raj zi szám: 455/A/72.
In gat lan pos tai cí me: 9900 Kör mend, Rá kó czi u. 32. 4.
Te rü let nagy ság: 24 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.): garázs.
In gat lan-nyil ván tar tá si szem pont ból szük sé ges egyéb adatok:
Az ön ál ló in gat lan hoz tar toz nak a tár sas há zi ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott helyiségek.
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A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: Kör mend és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet „f. a.”, 9900 Kör mend, Rá kó czi u. 32.
In gat lan ál la po ta: közepes.
Az in gat lan(ok) meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az in gat lan elõ re egyez te tett idõ pont ban te kint he tõ meg,

 errõl to váb bi in for má ció a fel szá mo ló szer ve zet meg ha tal ma zott já tól, Szücs Ist ván tól a 06 (30) 482-8253-as telefonszámon kapható.
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a pá lyá zat nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat az ered mény ki hir de té sét kö ve tõ 15 na pon

be lül meg kö ten dõ adás vé te li szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint át uta lás sal, ma xi mum 15 na pon be lül meg fi zet ni. Ha ezt a ve võ
el mu laszt ja, a pályázati biztosíték összegét elveszti.

Az elõ vá sár lá si jo go sul tak e jo gu kat a nyil vá nos pá lyá zat ke re te in be lül gya ko rol hat ják oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult
vé tel ár is me re té ben a vé te li szán dék ról nyi lat ko za tot tesz nek. Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa ér de ké ben a fel szá mo ló fel hív ja az ér de -
kel tek fi gyel mét ar ra, hogy a jog gya kor lá sá ra irá nyu ló szán dé ku kat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban kell bejelenteni.

A va gyon ele mek ér té ke sí té se a fel szá mo lá sok ra vo nat ko zó ha tá lyos Cstv. sze rint pá lyá zat le foly ta tá sá val történik.
Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: szer zõ dés kö tés re az ered mény ki hir de té sét kö ve tõ en 15 na pon be lül ke rül sor. A szer zõ dés kö tés fel té -

te le az EÉR-t üze mel te tõ szá má ra tör tént és a fel szá mo ló ál tal vég le ges nek el fo ga dott vé tel ár 1%-os ju ta lék fi ze té si kö te le zett ség tel je -
sí té se, amely nem ré sze a tel jes vé tel ár nak. Az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel a fel szá mo ló ál tal kijelölt ügyvédet bízzák meg.
Az ügyvédi munkadíjat a vevõ köteles megfizetni.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a bir tok ba a dás ha tár ide je a vé tel ár át uta lá sát követõ öt napon belül.
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 igény be vé te lé vel elekt ro ni ku san, írás ban be nyúj tott pá lyá zat nak az aláb bi a kat kell tartalmaznia:
– 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 tár gyat;
– a net tó vé te li ár egy ér tel mû meg je lö lé sét;
– 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;
– az el adó kel lék sza va tos sá ga, il let ve ga ran ci á ja tel jes ki zá rá sá ra vo nat ko zó írás be li tu do má sul vé te lé nek nyilatkozatát;
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az aján lat te võ 60 na pos aján la ti kö tött sé get vállal.
Amennyi ben a pá lyá zó ezen kö ve tel mé nyek tel je sí té sét el mu laszt ja, pá lyá za ta au to ma ti ku san kizárásra kerül.
A pá lyá za tok bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül kerül sor.
Az el bí rá lás nál a vé tel ár nagy sá ga alap ján dönt az ér té ke sí tõ.
A fel szá mo ló több, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) pá lyá zat ese tén nyil vá nos ár tár gya lást tart.

Az ár tár gya lás ról az EÉR igény be vé te lé vel, üze net út ján ér te sí ti az on li ne ár tár gya lá si for du ló ról, an nak kezdõ és záró idõpontjáról
az érdekelteket.

A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy az in gat lan ér té ke sí té se a 2007. évi CXXVII. tör vény 86. § (1) be kez dé se alap ján

mentes az adó alól.
A meg vá sár lás ra fel kí nált va gyon ele mért kel lék sza va tos sá got nem vállalunk.
A pá lyá za ti el bí rá lás ból ki zá rás ra ke rül az ér té ke sí tés bõl jog sza bály alap ján ki zárt sze mély vagy szervezet.
A fel szá mo ló biz tos tá jé koz tat ja az ér dek lõ dõ ket, hogy nyer tes pá lyá zó nak a tel jes vé tel ár meg fi ze té sén fe lül a 17/2014. (II. 3.)

Korm. ren de let 6. § (1) be kez dés b) pont ja sze rint a net tó vé tel ár 1%-át, mint ju ta lé kot kö te le sek megfizetni az EÉR mûködtetõje
részére.

Je len hir det mény re a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let és a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let vo nat ko zó sza bá lyai az irányadók.
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/P447472/te te lek.pdf

* * *
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