
Az AB SOL VEN TUM Kft. (Cg.: [01 09 463743]; szék he lye: 1024 Bu da pest, Ady E. u. 19.) mint a Nagy Cont Trans Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [06 09 004295]; 6771 Sze ged, Szerb u. 53.) volt gaz da sá gi tár sa ság
 Szegedi Tör vény szék 14. Vpk. 06-16-000009/11. szá mú vég zé sé vel elrendelt vagyonrendezõje,

nyil vá nos ár ve rést hir det

a tár sa ság alább rész le te zett va gyon ren de zés alá vont in gat la ná nak ér té ke sí té sé re.
Szek tor szám: 33.
Hely raj zi szám: 9831/328.
Meg ne ve zé se: ven dég ház, ud var, szõ lõ.
Te rü le te: 746 m2, 3.084 m2.
Öve ze ti be so ro lás: zárt kert.
In gat lan ál la po ta: a vizs gált in gat lan Csong rád kül te rü le tén, a vá ros tól kb. 8 ki lo mé ter re, a te le pü lés É-i ré szén ta lál ha tó, a Bok ros tó

kö ze lé ben. A te lek rõl a tó nem meg kö ze lít he tõ. A hoz zá ve ze tõ út, rész ben szi lárd bur ko lat tal el lá tott, rész ben föld út. Tö meg köz le ke -
dé si esz köz tõl (tá vol sá gi au tó busz) va ló tá vol sá ga kb. 800 m. Az in gat lan kör nye ze té ben el sõ sor ban zárt ker tek van nak. A te lek sík,
rész ben ren de zett, ke rí tés sel rész ben be ke rí tett. Az in gat lan rész köz mû vel (víz – fúrt kút, gáz – tar tály, szenny víz – de rí tõ, vil lany)
ren del ke zik. A vizs gált in gat la non egy fel épít mény ta lál ha tó. A te lek má sik ré sze a tu laj do ni lap sze rint szõ lõ, de a va ló ság ban a tõ kék
már ki pusz tul tak. A te lek el ha nya golt, évek óta hasz ná la ton kívül van.

A tu laj do ni lap III. ré szé ben fel tün te tett ada tok: NAV vég re haj tá si jog, ve ze ték jog.
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 tû ni kö te les.
Becs ér ték: 11 760 000 Ft.
Ki ki ál tá si ár: 11 760 000 Ft.
Ár ve ré si elõ leg: 352 800 Ft.
A li cit lép csõ leg ki sebb és leg na gyobb ér té ke a leg ma ga sabb ér vé nyes aján lat hoz képest:
– 1 mil lió fo rin tig mi ni mum 5 ezer, de ma xi mum 30 ezer fo rint,
– 1 000 000 fo rint és 5 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 30 ezer, de ma xi mum 50 ezer fo rint,
– 5 000 000 fo rint és 20 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 50 ezer, de ma xi mum 200 ezer fo rint,
– 20 000 000 fo rint és 200 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 200 ezer, de ma xi mum 500 ezer fo rint,
– 200 000 000 fo rint és a fe lett mi ni mum 500 ezer, de ma xi mum 2 mil lió fo rint.
Az in gat lan elõ ze tes idõ pont-egyez te tést kö ve tõ en meg te kint he tõ: idõ pont-egyez te tés: 06 (46) 354-484.
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 a 10. § (1)–(4) be kez dé sei 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 1 hek tárt], vagy a föld for gal mi tör vény 11. § (1)–(2) be kez dé sei 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 érvényes pályázatot. Az ingatlan
tulajdonjogának a megszerzésére nem jogosult személy által az ingatlan megvásárlására benyújtott 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 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 het 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 Megyei Kormányhivatal jóváhagyja a földforgalmi törvény 24–30. §-ai értelmében.

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
 elõvásárlásra 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 Megyei Kor mány hi va tal bár mi lyen indokkal elutasítja a nyertes ajánlattevõvel kötött adásvételi szerzõdés
jóváhagyását.

Az ár ve rés részt ve või el fo gad ják – te kin tet tel ar ra, hogy az in gat lant sze mé lye sen meg te kint he tik és meg is mer he tik –, hogy
az eladó  a va gyon tárgy is mert, eset le ges rej tett hi bá i val kap cso la tos kel lék sza va tos sá got kizárja, azt a vevõ tudomásul veszi.

Az ár ve ré sen va ló rész vé tel fel té te le az ár ve ré si elõ leg át uta lá sa vagy be fi ze té se a fel szá mo ló AB SOL VEN TUM Kft. MKB Bank
Zrt.-nél ve ze tett 10300002-10654883-49020022 szá mú el kü lö ní tett szám lá já ra, „Nagy Cont Trans Bá nat pénz” meg je lö lés sel, leg -
késõbb az ár ve rés kez dõ idõ pont já ig. A be fi ze tést a li ci tá ló nak az iga zo lás EÉR fe lü let re tör té nõ fel töl té sé vel iga zol nia kell, mert az
fel té te le a li cit ér vé nyes sé gé nek. A be fi ze tés nyertes licitáló esetén foglalóként mûködik, és a vételárba beszámít.

A vé tel árat bank szám lá ra tör té nõ át uta lás sal vagy be fi ze tés sel le het ki egyen lí te ni, a tel jes vé tel ár-meg fi ze tés ha tár ide je a szer zõ -
dés kö tést kö ve tõ 15. nap. Rész let fi ze té si lehetõség nincs.

Az in gat lan ér té ke sí té se áfa men te sen tör té nik.
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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
Az ár ve rés meg in dí tá sá nak idõ pont ja: meg je le nést kö ve tõ 16. nap 12 óra 00 perc.
Az ár ve rés zá rá sá nak idõ pont ja: meg je le nést kö ve tõ 32. nap 12 óra 00 perc.
A be ér ke zé si ha tár idõ jog vesz tõ.
Aján la ti kö tött ség ide je: 90 nap.
Az ered mény ki hir de té sé re ár ve rés le zá rá sát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül kerül sor.
Az ár ve ré sen nem ve het nek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (3) be kez dé sé ben ne ve sí tet tek.
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 elbírálás szempontja az ajánlott
vételár nagysága.

Az ered mény te len li ci tá lók ré szé re a fel szá mo ló a be fi ze tett ár ve ré si elõ leg össze gét az ered mény hir de tést kö ve tõ nyolc munka -
napon be lül ka mat nél kül, a li ci tá ló ál tal meg je lölt bank szám la szám ra vissza utal ja. Az ered mé nyes pá lyá zó ál ta la be fi ze tett árverési
elõleg a vételárba beszámít.

Az adás vé te li 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 mun ka na pon belül kerül
sor. Ha a szer zõ dés a ve võ ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, a ve võ a biz to sí té kot (a be fi ze tett ár ve ré si elõleget) el ve szí ti.
A bir tok ba adás ra a vé tel ár tel jes meg fi ze té sét kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül kerül sor.

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 tet, 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 meghatározott módon történõ közlését.

A hir de tés sze rin ti va gyon elem va gyon ren de zé si el já rás ban tör té nõ har ma dik, míg az azt meg elõ zõ fel szá mo lá si el já rás ban ki írt
öt si ker te len pá lyá za ti ki írás fi gye lem bevé te lé vel, nyol ca dik al ka lom mal ke rül ki írás ra. A je len leg meg je lölt mi ni mál ár az ingatlan
újraértékelése során megállapított becs ér ték. 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 írásban nem
ellenezték.

A va gyon ren de zõ fenn tart ja a jo got, hogy meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban az ár ve rést in dok lás nél kül ered mény te len nek nyil vá nít sa,
és új árverést írjon ki.

A fel szá mo ló tá jé koz tat ja az ér dek lõ dõ ket, hogy a nyer tes li ci tá ló 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 les meg fi zet ni az EÉR mû köd te tõ je ré szé re.

* * *
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