
III. rész:
Ter hek: 
– Ke ret biz to sí té ki jel zá log jo gok 360 mil lió Ft és 240 mil lió Ft K&H Bank Zrt. ja vá ra.
Szol ga lom, egyéb:
– Ter he li a Gyu la, 2614. hrsz.-t il le tõ szenny víz csa tor na-át ve ze té si szol gal mi jog.
– He lyi je len tõ sé gû vé dett te rü let.
– Ki e mel ten vé dett ré gé sze ti le lõ hely.
– Mû em lé ki je len tõ sé gû te rü let.
Az in gat lan fõbb jel lem zõi:
Te lek te rü le te: 2714 m2.
Fel épít mény net tó alap te rü le te: 2910 m2.
Köz mû el lá tott ság: össz köz mû ves.
Je len le gi funk ci ó ja: üze me lõ szál lo da-ét te rem.
Az in gat lan – az új sze rû kül sõ és bel sõ ál la po tú „Eli za beth Ho tel” és „Al má sy ét te rem” – Gyu la vá ros köz vet len történelmi-

 turisztikai köz pont já ban, köz vet le nül a Gyu lai vár mel lett ta lál ha tó. Kör nye ze te csen des, nyu godt, kö rü löt te csa lá di há zak,
 iskola, dél re a Gyu lai vár és a Vár für dõ ta lál ha tó. Szi lárd bur ko la tú út ról köz vet le nül meg kö ze lít he tõ, busz meg ál ló kb. 300 mé -
ter re ta lál ha tó.

Kas tély jel le gû szál lo da, amely két össze kap csolt ré gi épü let bõl áll. Az egyik épü le tet („A” épü let ) az Al má sy csa lád épít tet te
1905-ben, a má sik, a „B” épü let 1936-os épí té sû, sáv alap, tég la fa la zat, fa ge ren dás és vas be ton fö dém szer ke zet, nye reg te tõ, cserép -
héjazat, fa- és fém szer ke ze tû hõ szi ge te lõ üve ge zé sû kül sõ nyí lás zárók jel lem zik, hom lok za tán szí ne zett va ko lat.

Négy csil la gos mi nõ sí tés sel, 48 szo bá val, va la mint 2 lak osz tállyal ren del ke zik.
Az in gat lan hoz sza bály ta lan sok szög ala kú te lek tar to zik, ÉNy–DK-i tá jo lá sú, ÉNy-i ol da lán köz út ta lál ha tó, a kör nye zõ te rü let

sík, kör ben be ke rí tett (zárt so rú ut ca fron ti be épí tés, há tul drót fo nat), te rü le te ren de zett ál la po tú, par ko sí tott, tel jes tel ken par ko lók kal.
Az in gat lan te rü le tén eset le ge sen fel me rü lõ kör nye ze ti ter he kért, kör nye ze ti ká ro kért sem az adós, sem a fel szá mo ló sem mi lyen fe -

le lõs sé get nem vál lal, az eset le ges kör nye ze ti ter hek, kör nye ze ti ká rok el há rí tá sa a pá lyá zó fel ada ta, az ez zel kap cso la tos költ sé ge ket a 
pá lyá zó kö te les vi sel ni. A pá lyá zó az eset le ges kör nye ze ti ter hek, kör nye ze ti ká rok el há rí tá sá val kap cso lat ban fel me rült költ sé ge it
sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem jo go sult sem az adós ra, sem an nak fel szá mo ló já ra át há rí ta ni.

In gat lan je len leg bér be adás sal hasz no sí tott. A bér le ti szer zõ dés ha tá ro zott idõ re, 2014. au gusz tus 1-jé tõl 2015. jú li us 31-ig jött
 létre. A pá lyá zó nak kö te le zett sé get kell vál lal nia ar ra, hogy a bér le ti jog vi szonyt a ha tá ro zott idõ le jár tá ig a bér le ti szer zõ dés ben fog -
lal tak sze rint fenn tart ja.

A Kvan tál Kft. az ér té ke sí te ni kí vánt in gat la nok meg te kin té sé nek le he tõ sé gét biz to sít ja, elõ re egyez te tett idõ pont ban. Kap cso lat -
tar tó: Máhr né dr. Ka za recz ki Éva fel szá mo ló biz tos, te le fon szám: 06 (1) 455-1250.

A va gyon ele mek le írá sát tar tal ma zó pá lyá za ti tá jé koz ta tó a ki író fel szá mo ló szék he lyén, a kap cso lat tar tó val tör tént te le fo nos
egyez te tés után hét fõ tõl pén te kig 11 és 15 óra kö zött meg te kint he tõ.

Az in gat lan irá nyá ra: net tó 908 000 000 Ft (ki lenc száz nyolc mil lió fo rint).
Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 27 240 000 Ft (hu szon hét mil lió-ket tõ száz negy ven ezer fo rint).
A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy az in gat lan vé tel árát ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge a min den kor ha tá lyos

áfa-tv. sza bá lyai sze rint ke rül meg ha tá ro zás ra, amely nek meg fi ze té sé re a nyer tes pá lyá zó kö te les.
Ár aján la tot az in gat lan ra gaz da sá gi tár sa sá gok és ter mé sze tes sze mé lyek egy aránt te het nek. Az aján lat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá zó ada ta it: ma gán sze mély ese tén sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya, adó iga zol vány má so la ta; egyé ni vál lal ko zó ese tén

egyé ni vál lal ko zói iga zol vány, vagy jog sza bály sze rin ti iga zo lá sa; 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 jo go sult alá írá si cím pél dá nya vagy
hi te les má so la ta,

– aján lott vé tel árat,
– az aján la ti biz to sí ték kal nem fe de zett vé tel ár meg fi ze té sé nek kö te le zett sé gét a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak nak meg fe le lõ en

(fi ze tés mód ja, ha tár ide je),
– kö te le zett ség vál la lás az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel és a föld hi va ta li el já rás sal fel me rü lõ ügy vé di mun ka díj és föld hi va -

ta li el já rá si díj meg fi ze té sé re,
– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek ere de ti, hi te les má so la tát,
– aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra bank szám la szá mot,
– nyi lat ko za tot ar ra, hogy el fo gad ja-e a pá lyá zat ér té ke lé sé rõl e-ma il ben tör té nõ tá jé koz ta tást, amennyi ben igen, azt mi lyen e-ma il 

cím re ké ri,
– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg hir de tett va gyon tár gyat meg te kin tet te, ál la po tát meg is mer te, a va gyon ál la po ta teljes  

kö rû en is mert a pá lyá zó elõtt,
– an nak tu do má sul vé te lét, hogy az adós a va gyon tárgy ér té ke sí té sé re irá nyu ló szer zõ dés ben a hi bás tel je sí tés bõl ere dõ kellék -

szavatossági igé nye ket, kár té rí té si igényt tel jes mér ték ben ki zár ja.
A be nyúj tott aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon mel lett a meg fe le lõ össze gû aján la ti biz to sí ték

 átutalással tör té nõ meg fi ze té se a Vár szál ló Kft. „f. a.” K&H Bank Zrt.-nél ve ze tett 10403136-31309800-00000000 szá mú bank szám -
lá já ra az „1/2014/VÁR SZÁL LÓ pá lyá za ti biz to sí ték” köz le mény fel tün te té sé vel. Az aján la ti biz to sí ték nak a pá lyá zat le adá si ha tár -
ide jét meg elõ zõ na pon jó vá írás ra kell ke rül nie az adott bank szám lán.
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