
Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, úgy az ered mény te len ség meg ál la pí -
tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül az aján la ti biz to sí té kot vissza utal juk az aján lat te võ nek. Amennyi ben a pá lyá za ti el já rás
ered mé nyes, a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba be szá mít ja, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az aján la ti biz to sí ték 
az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás ered mény hir de té se napjá tól –
szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül vissza utal ja. Amennyi ben az adás vé te li 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 tel jes vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti
ár tár gya lás ra ke rül sor és az aján la tot te võ pá lyá zó a fel szá mo ló ál tal el ren delt ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt,
úgy az aján la ti biz to sí té kot el ve szí ti.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak):

Bé kés csa ba kül te rü le tén, köz vet le nül a re pü lõ tér mel lett 1500 m2 par ko sí tott te rü le ten ál ló igé nye sen fel újí tott 127 m2-es ha gyo -
má nyos jel le gû la kó ház zal. Drót ke rí tés sel és vas ka pu val kör be vett ápolt, gon do zott tel ken a 2007-ben tel je sen fel újí tott egy szin tes la -
kó ház mel lett új on nan épí tett, vagy tel je sen fel újí tott ki szol gá ló épü le tek is ta lál ha tók: mû hely, tá ro ló, pin ce. A ta nya ko ráb ban egy
lé gi szol gál ta tó cég fi ók te le pe ként mû kö dött, ezért két darab ki ala kí tott he li kop ter-le szál ló bá zis is fel lel he tõ a te rü le ten. A la kó ház ban
két szo ba, kony ha, für dõ szo ba, kam ra és WC ta lál ha tó. A fel újí tás so rán a vert- és tég la fal szi ge te lést és új te tõt ka pott. Víz és áram be
van ve zet ve. Vegyestüzelésû kazánnal megoldott központi fûtéses radiátorok mellett cserépkályha adja a meleget a téli hónapokban.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) irá nyá ra össze sen: 20 000 000 fo rint.

1. té tel:

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) meg ne ve zé se: ki vett tanya.

Tí pus: la kó épü let.

Te rü le te: 1 500 m2.

Ál la po ta: fel újí tott.

Köz mû ve sí tett ség fo ka: rész le ge sen köz mû ve sí tett.

Te her men tes: nem.

Ár ve rés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 1/1.

Becs ér ték: 20 000 000 fo rint.

Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:

A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:

Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Bé kés csa ba.

In gat lan fek vé se: kül te rü let.

Hely raj zi szám: 0353/2.

In gat lan pos tai cí me: 5600 Bé kés csa ba, hrsz. 0353/2.

Mû ve lé si ág: ki vett.

Mû ve lés alól ki vett te rü let ese tén an nak el ne ve zé se: tanya.

Te rü let nagy ság: 1 500 m2.

Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ki vett tanya.

A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:

Tu laj do nos ne ve, cí me: GER GELY AIR Lé gi szol gál ta tó és Ex port-Im port Kft. „f. a.”.

Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész):

– Ká pol nás nyék és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ja vá ra ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 58 000 000 Ft erejéig.

– Ká pol nás nyék és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ja vá ra vég re haj tá si jog 6 017 995 Ft ere jé ig.

– Ag rár-Vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala pít vány ja vá ra vég re haj tá si jog 14 041 992 Ft ere jé ig.

– Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra vég re haj tá si jog 6 608 011 Ft ere jé ig.

– Tör zsök Zsu zsan na ja vá ra vég re haj tá si jog 1 986 600 Ft ere jé ig.

Az in gat lan tar to zé kai: a tel ken az egy szin tes fel újí tott, kom for tos la kó ház mel lett ki szol gá ló épü le tek is ta lál ha tók. A mel lék épü le -
tek a 2007-es fel újí tás alatt új on nan épül tek, il let ve tel je sen fel let tek újít va. A te lek par ko sí tott, ápolt, gon do zott kert, me lyet vas be ton 
osz lo pos drót fo na tos ke rí tés vesz kör be, vas nagy- és kis ka pu val van el lát va. A tel ken be lül a funk ci o ná lis he lyek mind egyi ke be to no -
zott jár dá val van össze köt ve.

– 25,65 m2 alap te rü le tû, új já épí tett mû hely be ton ala pú, tég laépü let fa nyí lás zá rók kal, fa ala pú nyeregtetõvel.

– 31,20 m2 alap te rü le tû, új já épí tett tá ro ló szín, be ton alap pal, hul lám le mez-fe dés sel.

– 12,48 m2 alap te rü le tû, új on nan ki ala kí tott pin ce va salt be ton alap pal és fa lak kal, mo no lit vas be ton födémmel.

– 16,33 m2 alap te rü le tû, új já épí tett rak tár, szer ke ze ti leg meg egye zik a mûhelyével.

– 2 db, egyen ként 58 m2 alap te rü le tû, új on nan épí tett vas be ton szer ke zet tel alá épí tett he li kop ter-le szál ló bá zis.

A la kó ház egy szin tes, szi ge telt, vert- és tég la fal lal, hõ szi ge telt fa nyí lás zá rók kal, va la mint tel je sen fel újí tott hor gony zott cserép -
tetõvel. Ké mé nyek és a hor gony zott esõ csa tor na szin tén fel újí tott ál la pot ban. A für dõ szo bá ban 120 l-es villanybojlerrõl melegvíz-
 ellátás van.

Az épü let nél jel lem zõ sa já tos sá gok: 2007-ben tel jes fel újí tá son es tek át.

In gat lan ál la po ta: fel újí tott.
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