
A pá lyá zó ál tal be fi ze tett pá lyá za ti biz to sí ték a pá lyá zó ál tal meg ha tá ro zott vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül.
Amennyi ben a nyer tes pá lyá zó ne ki fel ró ha tó ok ból az adás vé te li szer zõ dést a nyil vá nos ér té ke sí tés nap já tól szá mí tott 30 na pon

be lül nem kö ti meg, vagy a vé tel árat a fi ze té si ha tár idõ ig nem fi ze ti meg, az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti, nem ke rül ré szé re vissza -
fizetésre.

A pá lyá zó be nyúj tott pá lyá za tá ban a ki írás ban sze rep lõ szer zõ dés kö té si és fi ze té si ha tár idõ nél rö vi debb ha tár idõt, il let ve
 készpénzes vé tel ár-meg fi ze tést vál lal hat.

A szer zõ dés kö tés sel kap cso la tos költ sé gek a nyer tes pá lyá zót ter he lik, a szer zõ dést a fel szá mo ló ké szít te ti el.
Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak e jo gu kat a nyil vá nos ér té ke sí tés ke re te in be lül gya ko rol hat ják oly mó don, hogy a ki ala kult vé tel ár is -

me re té ben vé te li szán dé kuk ról nyi lat ko za tot tesz nek. Az elõ vá sár lá si jog gya kor lás ra ér de ké ben a fel szá mo ló fel hív ja az ér de kel tek
fi gyel mét ar ra, hogy az elõ vé te li jog gya kor lá sá ra irá nyu ló szán dé ku kat a pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide jé ig írás ban je lent sék be.

A fel szá mo ló fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít sa.
Az in gat lan meg te kint he tõ min den ked den 10 órá tól 16 órá ig, vagy et tõl el té rõ idõ pont ban. Idõ pont-egyez te tés: Vá lyi At ti la,

06 (30) 338-7831.
A pá lyá za ti tá jé koz ta tó meg te kint he tõ és meg vá sá rol ha tó (br. 10 000 Ft/db) mun ka na po kon 10 órá tól 15 órá ig az ABO MILL Zrt.

„f. a.” szék he lyén (4400 Nyír egy há za, Si mai u. 6.).
A pá lyá zat ról to váb bi fel vi lá go sí tás Lá zár Sán dor fel szá mo ló tól kér he tõ te le fo non: 06 (34) 380-935, 06 (34) 487-724.

* * *

A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: [01 09 364827]; szék he lye: 1122 Bu da pest,
 Városmajor u. 74.; to váb bi ak ban: ki író), mint az Ipa ri Épü let fej lesz tõ és In gat lan for gal ma zó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.”
(Cg.: [20 09 070837]; szék he lye: 8900 Za la eger szeg, Ady End re u. 4. C lh. II. 5.; kép vi se li: Var sá nyi Ist ván fel szá mo ló biz tos; a to váb -
bi ak ban: adós) a Za la eger sze gi Tör vény szék 3. Fpk. 20-13-020696/6. szá mú vég zé sé vel ki je lölt fel szá mo ló ja, a csõd el já rás ról és a
fel szá mo lás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör vény (to váb bi ak ban: Cstv.) 49. §-ának (1) be kez dé se, va la mint a 49/A. §-a alap ján az aláb bi

2014/1. szá mú nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást

teszi közzé az adós tulajdonát képezõ alábbi ingatlan értékesítési érdekében:
Az ér té ke sí tés re ke rü lõ va gyon a ter mé szet ben Bu da pest XIX. ke rü let, Hof herr Al bert u. 3–15. szám alat ti
– a Bu da pest XIX. bel te rü let, 164579/54. hrsz. alat ti, „ki vett üze mi te rü let” meg ne ve zé sû és 1 ha 1.934 m2 te rü le tû föld rész let ada -

tok kal nyil ván tar tott in gat lan 1/1 tu laj do ni ré sze (In gat lan-1.),
– va la mint a Bu da pest XIX. bel te rü let, 164579/49. hrsz. alat ti, „ki vett üze mi te rü let” meg ne ve zé sû és 5106 m2 te rü le tû föld rész let -

ada tok kal nyil ván tar tott in gat lan 1/1 tu laj do ni ré sze (In gat lan-2.),
– és a Bu da pest XIX. bel te rü let, 164579/37. hrsz. alat ti, „ki vett út” meg ne ve zé sû 1 ha 1654 m2 te rü le tû föld rész let ada tok kal nyil -

ván tar tott in gat lan 2746/11656 tu laj do ni ré sze (In gat lan-3.).
Adós a fel szá mo lást meg elõ zõ en az in gat la no kat acél ön tö dei te vé keny ség foly ta tá sá ra bér be ad ta, az in gat la nok te rü le tén az ön tö -

dei te vé keny ség el lá tá sá ra szol gá ló egyes fel épít mé nyek ke rül tek ki ala kí tás ra.
– In gat lan-1. te rü le tén ta lál ha tó: 3.319 m2 alap te rü le tû acél ön tö de épü let, 1.363 m2 alap te rü le tû rak tár- és kar ban tar tó épü let,

613 m2 alap te rü le tû tra fó ál lo más, 187 m2 alap te rü le tû rak tár épü let, va la mint 60 m2 alap te rü le tû me den ce és 45 m2 alap te rü le tû víz to -
rony. Az in gat la non a MÁV-hoz csat la ko zó üze mi vas úti vá gány hú zó dik, a vá gány fe let ti 5 ton nás te her bí rá sú híd da ru üze mel tet he tõ. 
A fel épít mé nyek ben ter me lõ gé pek és be ren de zé sek nem, kis ér té kû be ren de zé si tár gyak kis mennyi ség ben ta lál ha tó ak, azok az adás -
vé tel tár gyát ké pe zik.

– In gat lan-2. te rü le tén 2.542 m2 üzem épü let és 88 m2 alap te rü le tû két szin tes iro da épü let ta lál ha tó. Az üzem épü let ben ter me lõ gé -
pek és be ren de zé sek nem, kis ér té kû be ren de zé si tár gyak kis mennyi ség ben ta lál ha tó ak, azok az adás vé tel tár gyát ké pe zik. Az iro da -
épü let ben ta lál ha tó iro dai gé pek, be ren de zé sek, iro da tech ni kai fel sze re lé sek és iro da bú to rok az adás vé tel tár gyát ké pe zik.

Fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy
– az in gat la nok gáz el lá tá sa je len leg meg ol dat lan, fo gyasz tói jog vi szonnyal ön ál ló be kö tés re és mé rõ órá ra nem ren del ke zik;
– az ön tö dei te vé keny sé get foly ta tó bér lõ mû kö dé sét a Kö zép-Du na-Völ gyi Kör nye zet vé del mi Fel ügye lõ ség en ge dé lyez te. Az

IPPC-en ge déllyel bí ró te le pen a mû kö dés so rán kép zõ dött hul la dé kok és ká ros anya gok ke ze lé se a nyer tes pá lyá zó fel adat- és fe le lõs -
sé gi kö ré be tar to zik.

Az in gat la nok kal kap cso la tos ter hek:
– In gat lan-1. tu laj do ni lap já nak I. ré szén be jegy zett szol gal mi jo gok, III. ré szén a PK Fak tor Zrt. ja vá ra 130 000 000 HUF ke ret -

összeg ere jé ig be jegy zett egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog ter he li.
– In gat lan 2. tu laj do ni lap já nak I. ré szén be jegy zett szol gal mi jo gok, III. ré szén a Szent gál és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ja vá ra

60 000 000 HUF ke ret összeg ere jé ig be jegy zett jel zá log jog, elõ vá sár lá si és vé te li jog ter he li.
Fel szá mo ló az in gat la no kat ki zá ró lag együt te sen kí ván ja ér té ke sí te ni.
Az in gat lan brut tó in du ló ára: 120 000 000 Ft.
Adós va gyon tár gyai egész ként tör té nõ ér té ke sí té sé nek si ker te len sé ge ese tén az el já rást a fel szá mo ló ered mény te len nek nyil vá nít -

ja, az ér té ke sí té si el já rást az egyes va gyo ni ele mek re néz ve nem foly tat ja to vább.
Aján la ti biz to sí ték: 3 800 000 Ft.
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