
 

Az AB SOL VEN TUM Kft. (Cg.: [01 09 463743]; szék hely: 1024 Bu da pest, Ady End re u. 19.; le ve le zé si cím: 3501 Mis kolc, Pf. 605) 

mint a Nagy Cont Trans Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 004295]; szék hely: 6771 Sze ged, Szerb u. 53.) Sze ge di Tör vény szék
14. Vpk. 9/2016/13. sz. vég zé se ál tal ki je lölt va gyon ren de zõ je,

meg is mé telt 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.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: a pá lyá zat Cég köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ 16. nap 12 óra 00 perc.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Cég köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ 32. nap 12 óra 00 perc.

Aján la ti biz to sí ték össze ge: 475 200 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 zat ér vé nyes sé gé nek fel té te le a bá nat pénz be fi ze té se
 átutalással az AB SOL VEN TUM Kft. MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett 10300002-10654883-49020022 szá mú szám lá já ra, „Nagy Cont
Trans II. bá nat pénz” meg je lö lés sel, leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg. A be fi ze tés a nyer tes pá lyá zat ese tén fog la ló ként
mû kö dik. Fi ze tés mód ja: át uta lás.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: a be fi ze tés nyer tes pá lyá zat ese tén fog la ló ként mû kö dik. A bá nat pénz
 befizetését a pá lyá zat ban iga zol ni kell, an nak hi á nya a pá lyá zat ér vény te len sé gét von ja ma ga után.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:

A volt gaz da sá gi tár sa ság 1/1 tu laj do ná ban lé võ, Csong rád zárt kert, 9831/328. hrsz. alatt fel vett, ter mé szet ben 6640 Csong rád,
 Tanya 1248/A szám alatt, ki vett ven dég ház, ud var és szõ lõ meg ne ve zé sû, 3830 m2 alap te rü le tû in gat lan.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy becs ér té ke össze sen: 31 050 000 fo rint.

Mi ni mál ár: 15 840 000 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): Csong rád.

In gat lan fek vé se: zárt kert.

Hrsz.: 9831/328.

In gat lan pos tai cí me: 6640 Csong rád, Ta nya 1248/A.

Mû ve lé si ág: ki vett ven dég ház, ud var és szõ lõ.

Te rü let nagy ság: 3 830 m2.

Tu laj do ni há nyad: 1/1.

A tu laj do ni lap III. ré szé ben fel tün te tett ada tok:

Az in gat lan ter hei:  NAV vég re haj tá si jog, ve ze ték jog.

In gat lan ál la po ta: át la gos, tel je sen köz mû ve sí tett.

Az in gat lan meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az in gat lan a meg je le nés nap já tól a va gyon ren de zõ meg ha tal -
ma zott já nál [06 (70) 394-4697] elõ ze tes te le fo nos idõ pont-egyez te tést kö ve tõ en te kint he tõk meg.

A pá lyá zat részt ve või el fo gad ják, hogy a va gyon tár gya kat sze mé lye sen meg te kin tet ték és meg is mer het ték, és azo kat je len ál la po -
tuk ban ve szik meg. Az el adó a va gyon tár gyak is mert, il let ve eset le ges rej tett hi bá i val kap cso la tos kel lék sza va tos sá gát ki zár ja,
azt a ve võ tu do má sul ve szi.

Az in gat lan va gyon a vé telt kö ve tõ föld hi va ta li be jegy zés so rán vá lik per-, te her- és igény men tes sé.

Azon ban te kin tet tel ar ra, hogy a Csong rád bel te rü let, 0519/88. hrsz. alat ti in gat lan csak az ér té ke sí tés re ki írt in gat la non ke resz tül
kö ze lít he tõ meg, így az in gat lan min den ko ri tu laj do no sa az át já rást tûr ni kö te les.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a pá lyá zó nak hi telt ér dem lõ en iga zol nia kell, hogy a tel jes vé tel ár ki fi ze té sét ga ran tál ni
tud ja. Er re vo nat ko zó an a va gyon ren de zõ el fo gad min den olyan pénz ügyi és ban ki inst ru men tu mot, amely már a pá lyá zat be adá sá val
egy ide jû leg a ki fi ze tõ ál tal hi telt ér dem lõ en iga zolt. A tel jes vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja: át uta lás. A vé tel ár meg fi ze té sé nek
 határideje: szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.

A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: az ered mé nyes pá lyá zók ese té ben az ered mény hir de tés nap já val az el adó és a pá lyá zó kö zött adás -
vételi szer zõ dés jön lét re, az ál ta la be fi ze tett bá nat pénz e nap tól fog va fog la ló nak mi nõ sül, a szer zõ dés sel kap cso la tos do ku men tu mok 
alá írá sá ra az ered mény hir de tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül ke rül sor.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a va gyon tárgy bir tok bavé te le a tel jes vé tel ár ki fi ze té sét kö ve tõ
15 na pon be lül.
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A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dé se sze rin ti rész le tes fel té te lek:
A pá lyá zat ban meg kell je löl ni a vé tel árat.
A vé tel ár ki fi ze té sé nek mód ja: át uta lás sal.
Az aján la ti kö tött ség ide je 90 nap.
Az ér té ke sí tés a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let sze rint tör té nik.
A pá lyá za ton nem ve het nek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (3) be kez dés ben ne ve sí tet tek.
Az 1991. évi XLIX. tv. 49/C. § (3) be kez dé se sze rint az elõ vá sár lás ra jo go sul tak e jo gu kat a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben

vé te li szán dé kuk EÉR in ter ne tes fe lü le ten gya ko rol hat ják. Az elõ vá sár lá si jo got kö ve te lés be szá mí tá sá val nem le het ér vé nye sí te ni. 
A va gyon ren de zõ 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 sá ról vagy pe dig ér vény te len né,

il le tõ leg ered mény te len né nyil vá ní tá sá ról köz le ményt tesz köz zé az EÉR in ter ne tes fe lü le tén.
Az el bí rá lás szem pont ja az aján lott vé tel ár nagy sá ga.
Az ered mény te len pá lyá zók ré szé re a va gyon ren de zõ a be fi ze tett bá nat pénz össze gét az ered mény hir de tést kö ve tõ nyolc na pon

 belül ka mat nél kül, a pá lyá zó ál tal meg je lölt bank szám la szám ra vissza utal ja.
A va gyon ren de zõ fenn tart ja a jo got, hogy meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa, és új pá lyá za tot

ír jon ki.
Több ér vé nyes, azo nos ér té kû, vagy a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ pá lyá zat ese tén a va gyon ren de zõ nyil vá -

nos ár tár gya lást tart.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
A pá lyá za ton nem ve het nek részt és a föld tu laj don jo gát nem sze rez he tik meg a me zõ- és er dõ gaz da sá gi föl dek for gal má ról szó ló

2013. évi CXXVII. tv. 9. § (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyek.
A va gyon ren de zõ fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét ar ra, hogy az in gat lan a föld for gal mi tör vény 5. § 17. pont ja alap ján me zõ-, er dõ -

gaz da sá gi hasz no sí tá sú föld nek mi nõ sül, amely kö rül mény foly tán az in gat lan tu laj don jo gát ki zá ró lag a föld for gal mi tör vény 6. §
(1) be kez dé se és 10. § (1)–(4) be kez dé se ér tel mé ben me zõ-, er dõ gaz da sá gi föld tu laj don jo gá nak a meg szer zé sé re jo go sult ter mé sze -
tes sze mé lyek [ma gyar vagy tag ál la mi ál lam pol gár ter mé sze tes sze mély(ek), akik a föld for gal mi tör vény 5. § 7. pont ja alap ján föld -
mû ves nek mi nõ sül vagy a föld mû ves nek nem mi nõ sü lõ ter mé sze tes sze mély bir to ká ban ál ló föld te rü let nagy sá ga a meg sze rez ni
kí vánt föld te rü let nagy sá gá val együtt nem ha lad ja meg az egy hek tárt] vagy a föld for gal mi tör vény 11. § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti
 jogi sze mély sze rez he ti meg, ek ként az in gat lan meg vá sár lá sá ra csak ezen sze mé lyi kör nyújt hat be ér vé nyes pá lyá za tot. Az in gat lan
tu laj don jo gá nak a meg szer zé sé re nem jo go sult sze mély ál tal az in gat lan meg vá sár lá sá ra be nyúj tott ajánlat érvénytelen.

A va gyon ren de zõ nyo ma ték kal fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét ar ra, hogy az in gat lan te kin te té ben a nyer tes pá lyá zó tu laj don szer zé -
sé re ak kor ke rül het csak sor, ha a föld for gal mi tör vény 18. § (1) be kez dé se alap ján elõ vá sár lás ra jo go sul tak nem él nek elõ vá sár lá si
 jogukkal a föld for gal mi tör vény 22–23. § sze rin ti el já rás rend ben, és a pá lyá zó val meg kö tött adás vé te li szer zõ dést a ha tás kör rel
és illetékességgel  ren del ke zõ Csong rád me gyei Kor mány hi va tal jó vá hagy ja a föld for gal mi tör vény 24–30. §-ai ér tel mé ben.

A va gyon ren de zõ te hát nyo ma té ko san fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét ar ra, hogy az in gat lan te kin te té ben a nyer tes pá lyá zó tu laj don -
szer zé sé vel kap cso lat ban sem mi lyen fe le lõs sé get nem tud vál lal ni azért, hogy a föld for gal mi tör vény 18. § (1) be kez dé se sze rint elõ -
vá sár lás ra jo go sul tak gya ko rol ják-e az elõ vá sár lá si jo gu kat, to váb bá a va gyon ren de zõ ki fe je zet ten ki zár ja a fe le lõs sé gét azért, ha az
il le té kes Csong rád me gyei Kor mány hi va tal bár mi lyen in dok kal el uta sít ja a nyer tes aján lat te võ vel kö tött adás vé te li szer zõ dés
jóváhagyását.

A nyer tes pá lyá zó nak sa ját költ sé gén kell biz to sí ta nia a szer zõ dés kö tés hez szük sé ges ügy vé di kép vi se le tét, aki le bo nyo lít ja
a szerzõdésnek  az elõ vá sár lás ra jo go sul tak ré szé re a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don tör té nõ köz lé sét.

A hir de tés sze rin ti va gyon elem va gyon ke ze lé si el já rás ban tör té nõ má so dik, míg az azt meg elõ zõ fel szá mo lá si el já rás ban ki írt
öt sikertelen  pá lyá za ti ki írás fi gye lem bevé te lé vel he te dik ki írás ra ke rül sor. A je len leg meg je lölt mi ni mál ár a fel szá mo lás le zá ru lá sá -
val a zá ró va gyon fel osz tás ban az in gat lan meg ha tá ro zott ér té ke, me lyet a hi te le zõk már ott el fo gad tak. A hi te le zõk a 237/2009.
(X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té se meg tör tént, a mi ni mál ár csök ken té sét a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de -
let 4. § (2a) be kez dé sé ben meg je lölt sze mé lyek írás ban nem el le nez ték.

* * *

45. szám C É G K Ö Z L Ö N Y  II. K Ö T E T  [2018. november 8.] 13453

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

