
X. 2746/6. hrsz., Mo son ma gya ró vár bel te rü let (9200 Mo son ma gya ró vár, Jó zsef A. u. 6.)

Meg ne ve zés, ki vett üz let, la kás és ud var

Meg ne ve zés Tér mér ték (m2)

Te lek 1.693

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

Föld szint   355

Te tõ té ri szint   306

Pin ce szint    55

– A föld szint + te tõ tér ki ala kí tá sú épü let bõ vít ve, fel újít va 2011–2012. év ben volt, az in gat lan kör nye ze té ben csa lá di há zas in gat -
la nok, üz le tek ta lál ha tó ak, elõt te dísz park ke rült ki ala kí tás ra.

– Jel zá log jog (egye tem le ges): 41 940 000 Ft köl csön tõ ke és já ru lé kai ere jé ig a Ra if fe i sen Bank Zrt. ja vá ra be je gyez ve.

– Vissza vá sár lá si jog: a Szán tó Tra de 2004 Épí tõ ipa ri Kft. ré szé re 2015. már ci us 24-éig.

– Vég re haj tá si jog: 390 660 390 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra.

Az in gat lan net tó in du ló ára: 55 000 000 Ft.

Aján la ti biz to sí ték: 1 850 000 Ft.

XI. 2638/9. hrsz., 2638/10. hrsz. és 2638/11. hrsz., Fü ze sa bony bel te rü let (3390 Fü ze sa bony)

Meg ne ve zés Tér mér ték (m2)

2638/9. hrsz., ki vett ud var és épü let 3.929

2638/10. hrsz., ki vett út  684

2638/11. hrsz., kivett ud var és épü let 1.657

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

Mun kás szál ló épü let  745

2638/9. hrsz., ki vett ud var és épü let

– Az in gat lan Fü ze sa bony bel te rü le tén, az M3-as au tó pá lya és a 3-as szá mú fõ út kö zött ta lál ha tó, a te rü le ten 1 db épü let van, mely
ko ráb ban mun kás szál ló ként üze melt.

– Ve ze tékjog: 259 m2 váz raj zi te rü let re az ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. ré szé re be je gyez ve.

– Egye tem le ges vég re haj tá si jog: 31 818 821 Ft adó, já ru lék és egyéb köz tar to zás ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra
 bejegyezve.

– Egye tem le ges vég re haj tá si jog: 381 362 680 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra
 bejegyezve.

2638/10. hrsz., ki vett út

– Az in gat lan Fü ze sa bony bel te rü le tén, az M3-as au tó pá lya és a 3-as szá mú fõ út kö zött ta lál ha tó.

– Ve ze ték jog: 41 m2 váz raj zi te rü let re az ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. ré szé re be je gyez ve.

– Egye tem le ges vég re haj tá si jog: 31 818 821 Ft adó, já ru lék és egyéb köz tar to zás ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra
 bejegyezve.

– Egye tem le ges vég re haj tá si jog: 381 362 680 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra
 bejegyezve.

2638/11. hrsz., ki vett ud var és épü let

– Az in gat lan Fü ze sa bony bel te rü le tén, az M3-as au tó pá lya és a 3-as szá mú fõ út kö zött ta lál ha tó.

– Ve ze ték jog: 71 m2 váz raj zi te rü let re az ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. ré szé re be je gyez ve.

– Egye tem le ges vég re haj tá si jog: 31 818 821 Ft adó, já ru lék és egyéb köz tar to zás ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra
 bejegyezve.

– Egye tem le ges vég re haj tá si jog: 381 362 680 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra
 bejegyezve.

Az in gat lan együt test a fel szá mo ló egy ben kí ván ja ér té ke sí te ni, azon ban az in gat la nok ra hely raj zi szá mon ként kü lön-kü lön kell
meg ten ni a vé te li aján la tot.

Az in gat la nok együt tes net tó in du ló ára: 15 000 000 Ft.

Aján la ti biz to sí ték: 650 000 Ft.
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