
XII. 2638/3. hrsz., Fü ze sa bony bel te rü let (3390 Fü ze sa bony)
Meg ne ve zés: ki vett ud var és épü let

Meg ne ve zés Tér mér ték (m2)

Telek 12.860

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

Lak ta nya épü let  1.680

Szo ci á lis épület    475

Por taépület    190

Raktárépület    88

– Az in gat lan Fü ze sa bony bel te rü le tén, az M3-as au tó pá lya és 3-as szá mú fõ út kö zött található.
– Szol gal mi jog: a váz raj zon meg je lölt 489 m2 te rü let re szenny víz ve ze ték biz to sí tá sá ra MÁV Zrt. ja vá ra bejegyezve.
– Jel zá log jog: 79 250 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ja vá ra bejegyezve.
– Egye tem le ges 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 javára

bejegyezve.

A XII. té tel re pá lyá zó kö te les az in gat lan ki ürí té sé nek, az irat tá ri anya gok el he lye zé sé nek költ sé gé nek meg fi ze té sét, a fel szá mo ló
ál tal meg je lölt vál lal ko zó fe lé – mely 2 500 000 Ft + áfa –, a számla kézhezvételét követõen.

Az in gat lan net tó in du ló ára: 25 000 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 950 000 Ft.

Az in gat la nok ról ké szült ér ték becs lé sek elõ re egyez te tett idõ pont ban meg te kint he tõk a fel szá mo ló gyön gyö si iro dá já ban
(Gyön gyös, Tö rök Ig nác u. 16.).

Az OK NOP LUSZ Kft. „f. a.” a la kó in gat lan nak és a la kó in gat lan nak nem mi nõ sü lõ egyes be épí tett in gat lan (in gat lan rész) és az
eh hez tar to zó föld rész let ér té ke sí té se, il let ve az egyes be épí tet len in gat lan (in gat lan rész) ér té ke sí té se te vé keny sé gé re az adó men tes -
ség he lyett az ál ta lá nos sza bá lyok sze rin ti adó kö te le sé té telt vá lasz tot ta.

A va gyon ele mek meg te kint he tõ ek elõ ze tes meg be szé lés, be je lent ke zés alap ján 2014. szep tem ber 30-án, 10 óra és 12 óra kö zött.
Be je lent ke zés a 06 (37) 500-108-as te le fon szá mon.
A pá lyá za ton ter mé sze tes sze mé lyek, il let ve jog ké pes ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok és egyéb szer ve ze tek ve het nek részt,

kép vi se le ti jo go sult ság iga zo lá sa mel lett.
Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– ma gán sze mély ese tén sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya, adó iga zol vány másolata,
– egyé ni vál lal ko zó ese tén egyé ni vál lal ko zói iga zol vány, vagy jog sza bály sze rin ti igazolása,
– gaz da sá gi tár sa ság, il let ve egyéb szer ve zet ese tén a jog ké pes sé get iga zo ló, az il le té kes cég bí ró ság, il let ve köz jegy zõ ál tal ki ál lí -

tott vagy hi te le sí tett 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, il let ve a nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás, va la -
mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata,

– aján lott net tó vé tel árat, me lyet kü lön kell meg ten ni a te lek és fel épít mé nyek re,
– nyi lat ko zat ar ra, hogy meg fe lel-e a ve võ az áfa-tv. 142. § (3) be kez dés sze rin ti fel té te lek nek,
– a vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ját és ide jét,
– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek ere de ti, hi te les igazolását,
– ár ve ré si elõ leg vissza uta lá sá ra bank szám la szá ma,
– nyi lat ko zat, hogy el fo gad ja-e az e-mai len ke resz tül tör té nõ ér te sí tést, amennyi ben igen, azt mi lyen e-ma il címre kéri,
– nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg hir de tett va gyon ele me ket meg te kin tet te, ál la po tukat megismerte,
– nyi lat ko zat ar ra, hogy az in gat la nok ra vo nat ko zó an a köz hi te les nyil ván tar tás ada ta it megismerte,
– kel lék sza va tos ság, ga ran ci á lis igény ér vé nye sí té sé nek ki zá rá sá ról szó ló nyilatkozat,
– az I-es té tel Nyí lás zá ró al kat rész kész let re tett vé te lei aján lat ese té ben nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a le járt sza va tos sá gú

tisz tí tó sze re ket is elszállítja a vevõ,
– az I-es té tel Nyí lás zá ró al kat rész kész let re tett vé te lei aján lat ese té ben nyi lat ko zat ar ra, hogy a vé tel ár ki fi ze té sét kö ve tõ öt mun -

ka na pon be lül el szál lít ja a megvásárolt készletet,
– nyi lat ko zat ar ra, hogy a ve võ tu do má sul ve szi, hogy az adás vé te li szer zõ dést a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügyvéd készíti,
– nyi lat ko zat a tu laj don jog be jegy zé sé nek költ sé gé nek vi se lé sé re (föld hi va ta li el já rás, okmányiroda),
– a XII. té tel re vé te li aján la tot be nyúj tó pá lyá zó nyi lat ko zik, hogy vi se li az in gat lan ki ürí té sé nek, az irat tá ri anya gok el he lye zé sé -

nek költ sé gé nek meg fi ze té sét a fel szá mo ló által megjelölt vállalkozó felé.
Az aján la to kat egy eredeti pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A pá lyá za to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban „OK NOP LUSZ Kft. f. a. 2014/6. pá lyá zat” meg je lö lés sel kell le ad ni a ki író iro dá já -

ban. Az aján la tok be nyúj tá sá nak idõ pont ja: leg ké sõbb je len hir det mény Cég köz löny ben va ló köz zé té te lé tõl szá mí tott 15 na pot kö vetõ el sõ 
mun ka nap 12 órá ig, vagy pos tai úton el jut tat ni a Kvan tál Kft. He ves Me gyei Iro dá ja (3200 Gyön gyös, Tö rök Ig nác u. 16.) cí mé re úgy,
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