
A Cstv. 49/C. § (3) be kez dé se sze rint a jog sza bály vagy szer zõ dés alap ján elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té sen
gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben nyi lat ko zik vé te li szán dé ká ról. A fel szá mo ló ezú ton fel -
hív ja az elõ vá sár lás ra jo go sul ta kat, hogy elõ vá sár lá si jo gu kat a pá lyá zat le adá si ha tár ide jé ig írás ban a fel szá mo ló nál je lez zék. A fel -
szá mo ló az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot be mu tat ja az
elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk nek az õket meg il le tõ sor rend ben, an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz za nak: 10 mun ka na pon be lül,
 kívánnak-e él ni elõ vá sár lá si jo guk kal.

A je len hir det mény a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, az ér té ke sí té si el já rás meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban 
ered mény te len né nyil vá nít ha tó, vagy egyéb, az ér té ke sí tést be fo lyá so ló ok fel me rü lé se ese tén in dok lás nél kül vissza von ha tó.

* * *

A Du al-Per fekt Kft. (Cg.: [01 09 717900]; szék hely: 1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 85.; le ve le zé si cím: 1119 Bu da pest, Fe hér vá ri
út 85.), mint a MES TER+PLUSZ Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 007228]; szék hely: 3886 Kor lát, Szé che nyi út 14.) Mis kol ci Tör vény szék
5. Vpk. 05-14-000001/5. sz. vég zé se ál tal ki je lölt va gyon ren de zõ je, a Cég köz löny ben 2015. már ci us 26-án meg hir de tett pályázati
felhívásnak megfelelõen

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.
A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be: https://eer.gov.hu/pa lya zat/P8788
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2015. áp ri lis 13. 8 óra.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2015. áp ri lis 28. 8 óra.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 20 000 fo rint.
Aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és határideje:
A bá nat pénzt a Du al-Per fekt Kft. Pan non Ta ka rék Bank Zrt.-nél ve te tett 63200157-11047540 szá mú bank szám lá já ra le het be fi zet -

ni (át utal ni) „MES TER+PLUSZ Kft. f. a. KA U CIÓ” (te kin tet tel ar ra, hogy adós tár sa ság fel szá mo lá si el já rás so rán meg szün te tés re
ke rült, így sa ját bank szám lá val nem ren del kez het) jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény:
A be fi ze tett ka u ció a pá lyá za ti nyer tes nek a vé tel ár ba be szá mít. A töb bi pá lyá zó ré szé re a be fi ze tett összeg az ér té ke lést kö ve tõ

nyolc na pon belül visszautalásra ke rül. Az aján la ti biz to sí té kot a pá lyá zó ki zá ró lag a kö vet ke zõ ese tek ben ve szí ti el: a szer zõ dés
a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, 
vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kez dés sze rin ti aján la tot té võ pá lyá zó a fel szá mo ló ál tal el ren delt elekt ro ni kus ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó
okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától vissza lép. A vé tel ár ba hi te le zõi kö ve te lés be szá mí tá sá ra nincs lehetõség.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon ele mek:
Kor lát, Szé che nyi u. 14., bel te rü let hrsz.: 84., ki vett la kó ház, udvar.
Te rü let: 1.472 m2.
Tu laj do ni há nyad: 1/1.
Az in gat lan Kor lát bel te rü le tén, a Szé che nyi ut cá ban he lyez ke dik el, 1472 m2 nagy sá gú tel ken ta lál ha tó a 6 m × 12,50 m alap -

területû volt la kás, mely 75 m2 nagyságú.
Az épü let ál la po ta ro mos.
A te tõ szer ke zet héj al ása szin te tel jes egé szé ben az enyé sze té lett. En nek kö vet kez té ben a vá lyog tég la-fa la zat mállásnak in dult.

A hõ szi ge te letlen fa nyí lás zá rók ál la po ta rossz. Az ab la kon lé võ re dõny le sza kadt. A kül sõ és bel sõ va ko lat hi á nyos. Az épü let
 statikailag lak ha tat lan, fel újí tá sa in do ko lat lan. Bon tan dó, így az in gat lan te le ká ron ér té ke sít he tõ. A vil lany köz mû a te lek ha tá ron
 belül, a víz- és köz sé gi szenny víz csa tor na a te lek ha tá ron található.

A tu laj do ni lap ból ki de rül, hogy ve ze ték jog il le ti meg az in gat lan te rü le té bõl 7 m2-t érint ve az ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. (3525
 Miskolc, Dó zsa György u. 13.) javára.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon elem irá nyá ra össze sen: 400 000 forint.
Az in gat lan meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény:
Az in gat lan hely szí ni meg te kin té se a pá lyá zat idõ tar ta ma alatt idõ pont-egyez te tés sel meg old ha tó, kap cso lat tar tó Gás pár Já nos

 felszámolóbiztos, a 06 (1) 210-0521-es te le fon szá mon ér he tõ el ked di és csü tör tö ki napokon 8 óra és 12 óra között.
Vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je:
A vé tel árat – ered mé nyes pá lyá zat ese tén – a szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül, át uta lás sal kell meg fi zet ni a Du al-Per fekt

Kft. Pan non Ta ka rék Bank Zrt.-nél ve ze tett 63200157-11047540 szá mú pénz for gal mi szám lá já ra (te kin tet tel ar ra, hogy adós tár sa ság
fel szá mo lá si el já rás so rán meg szün te tés re került, így saját bankszámlával nem rendelkezhet).

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je:
A nyer tes pá lyá za tot be nyúj tó val a fel szá mo ló a pá lyá zat le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon be lül szerzõdést köt. Nyer tes pá lyá zó vál lal ja,

hogy a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy véd del kö ti meg a szer zõ dést és vi se li an nak költ sé ge it. A meg kö ten dõ adás vé te li szer zõ dés re
a magyar jog az irányadó.
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