
3. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata értékesítésre meghirdeti  

az alábbi ingatlanjait 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2, képviseli: Karácsony Gergely 

polgármester) Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós pályázattal, nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti az 

alábbi lakásokat: 

 

Cím 

Budapest XIV. 

Hrsz. m2 Rendeltetés Közművesítettség/

komfortfokozat 

Minimálisan 

ajánlható 

vételár 

Ft 

Meghirdetés 

dátuma 

Lakás megtekintési 

időpontok 

1 Nagy Lajos király útja 170. 

als. 1. 
31685/1/A/1 45 lakás szükséglakás 15 800 000 

2019.  

május 22. 

2019. 05. 28.   930 – 1015 

2019. 06. 04.   930 – 1015 

2 Nagy Lajos király útja 170. 

fszt. 2. 
31685/1/A/4 40 lakás komfortos 16 500 000 

2019. 05. 28.   930 – 1015 

2019. 06. 04.   930 – 1015 

3 Öv utca 148. fszt. 4. 31184/0/A/3 24 lakás komfortos 12 100 000 
2019. 05. 28.   1100 – 1130 

2019. 06. 04.   1100 – 1130 

4 Utász utca 4. fszt. 6. 32467/0/A/6 26 lakás komfortos 12 100 000 
2019. 05. 28.   1230 – 1300 

2019. 06. 04.   1230 – 1300 

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre. 

A pályázatok benyújtásának módja: Ajánlatok benyújthatók a 'Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú 

lakások nem műszaki jellegű ügyintézéséhez' formanyomtatvány kitöltésével, mely átvehető a Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zuglói Polgármesteri Hivatal Lakáshasznosítási Csoport ügyfélszolgálatán (Bp. XIV. Bácskai utca 53.). 

Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje:  

H: 8.15 – 12.00 – 12.30 -17.00; K-CS:  8.15 – 12.00 – 12.30 – 15.30; Sz: 8.15 -12.00 – 12.30 – 16.00; P: 8.15 – 11.30 

Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen, írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban 

nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet:   

„AJÁNLATTÉTEL PÁLYÁZATRA”. Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át. 

Az ajánlatok benyújtására személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség 2 példányban, 1 eredeti, minden oldalon eredeti 

aláírással, vagy a meghatalmazott aláírásával ellátva, és 1 másolati példányban. 

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2019. június 21. 1130 

Egyéb információk kérése: 

 A részletes pályázati kiírás az Ügyfélszolgálaton, vagy a www.zuglo.hu oldalon tekinthető meg. 

 A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők személyesen az Ügyfélszolgálaton, vagy a berki.anita@zuglo.hu e-mail címen. 

Az eredmény közlésének módja és időpontja: A pályázaton részt vevők a döntésről írásban kapnak értesítést a Polgármesteri 

Hivataltól az elbírálást követő 10 napon belül. 

Elővásárlási jog: 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 

1991. évi XXXIII. törvény 39 § (2) bekezdése értelmében a fővárost a kerület, a kerületet a főváros tulajdonában lévő ingatlan 

tekintetében elővásárlási jog illeti meg, továbbá 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogra vonatkozó 

nyilatkozatokat a Pályázat kiírója szerzi be. 

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse és egyik 

ajánlattevővel se kössön szerződést. Pályázati biztosíték nincs.   

http://www.zuglo.hu/
mailto:berki.anita@zuglo.hu



