
A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó Kft. (Cg.: [01 09 364827]; szék he lye: 1122 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 74.; to váb bi ak ban: ki író),

mint a Csé pány és Tár sai Zöld ség-Gyü mölcs és Kon zerv ipa ri Nagy ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.”
(Cg.: [10 09 021478]; szék he lye: 3200 Gyön gyös, Ka rá cson di u. 1/A; fel szá mo ló biz tos: Ko ren Krisz ti na) fel szá mo ló ja, a csõd el já rás -
ról és a fel szá mo lá si el já rás ról szó ló 1991. évi IL. tv. (to váb bi ak ban: Cstv.) 49. § (1) be kez dé se, va la mint 49/A. § alap ján az aláb bi

2014/3. szá mú nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást

teszi közzé a Csépány és Társai Kft. „f. a.” (továbbiakban: eladó) tulajdonát képezõ alábbi vagyonelemeit kínálja eladásra.

I. a) 2747 Gyön gyös, bel te rü let (3200 Gyön gyös, Ka rá cson di u. 1/A)

Meg ne ve zés: ki vett te lep hely, épü let „Bin der” szá rí tó és rak tár csar nok.

Meg ne ve zés Tér mér ték (m2)

Te lek 76 050

Meg ne ve zés Hasz nos alap te rü let (m2)

Iro da és szo ci á lis épü let 866

Mû hely és ka zán épü let 248

Nagy csar nok (hû tõ ház és rám pa) épü let 3 300

Cso ma go ló-rak tár épü let 1 071

Cer szá rí tó rak tár épü let 365

Lé üzem rak tár épü let 273

Tör köly szá rí tó rak tár épü let 337

Zsír üzem rak tár épü let + la bor 292

Kon zerv üzem (üveg mo só, ka zán ház) épü let 988

Kon zerv kész áru-rak tár épü let 2 060

Vas vá zas rak tár épü let 334

Transz for má tor ház 28

– Gyön gyös bel te rü le tén, a te le pü lés ke le ti ré szén, köz vet le nül a 3-as fõ út mel lett he lyez ke dik el, ipa ri te rü le ti öve zet ben, kö zel az
ipa ri park hoz és az au tó pá lya cso mó pont hoz, a Gyön gyös–Vá mos györk vas út vo nal mel lett.

– Szenny víz-el ve ze té si szol gal mi jog és hoz zá já ru lá si szol gal mi jog 595 m2 te rü let re Gyön gyös Vá ros Ön kor mány za ta ré szé re.

– Jel zá log jog 105 000 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig az Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt. ré szé re.

– Ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 500 000 000 Ft ere jé ig a Ra if fe i sen Bank Zrt. ré szé re.

– Ve ze ték jog 1698 m2 te rü let re ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. ré szé re.

– Víz ve ze té si szol gal mi jog 50 m2 te rü let re Gyön gyös Vá ros Ön kor mány za ta ré szé re.

– Vég re haj tá si jog 10 176 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig a NAV He ves Me gyei Adó igaz ga tó sá ga ré szé re.

Az in gat lan net tó in du ló ára: 201 000 000 Ft.

b) Gyön gyös, 2749. hrsz., meg ne ve zés: ki vett sa ját hasz ná la tú út, árok

Meg ne ve zés Tér mér ték (m2)

Te lek 3 492

– Jel zá log jog 105 000 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt. ré szé re.

– Ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 500 000 000 Ft ere jé ig a Ra if fe i sen Bank Zrt. ré szé re.

– Ve ze ték jog 504 m2 te rü let re ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. ré szé re.

– Vég re haj tá si jog 10 176 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig a NAV He ves Me gyei Adó igaz ga tó sá ga ré szé re.

Az in gat lan net tó in du ló ára: 5 700 000 Ft.

II. Gép jár mû

Gyárt mány Tí pus Gyár tá si év Net tó (Ft)

TO Y O TA Co rol la ver so 2007 1 420 000

A gép jár mû in du ló ára: 1 420 000 Ft.
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