
– aján lott net tó vé tel árat,

– a vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ját és ide jét,

– nyi lat ko za tot a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy véd köz re mû kö dé sé vel meg kö tött adás vé te li szer zõ dés költ sé gé nek vi se lé sé rõl,
mely a vételár 1%-a,

– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sa,

– az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra a bank szám la szá ma,

– nyi lat ko za tot 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 tát 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.

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 nyilatkozik vételi szándékáról.

A fel szá mo ló 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 nyilatkozzanak
10 munkanapon belül, kívánnak-e élni elõvásárlási jogukkal.

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 felmerülése esetén visszavonható.

A fen ti va gyon ele mek rõl ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:

https://eer.gov.hu/pa lya zat/P191671/te te lek.pdf

Ügy szám: 11641

* * *

A NO VENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Sal gó tar ján, Kun u. 2.), mint a PA LO TA GAR DENS Épí tõ In gat lan for gal ma zó
és Fej lesz tõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [01 09 917147]; 1173 Bu da pest, Össze kö tõ út 2.) adós gaz dál ko dó
 szervezet a Fõ vá ro si Tör vény szék 38. Fpk. 01-12-004578/15. szá mú végzésével kijelölt felszámolója,

pályázati felhívást

tesz közzé a cég ingatlanainak nyilvános értékesítésére.
A fel szá mo lás kez de mé nye zé sé nek idõ pont ja: 2011. ok tó ber 17.

A pá lyáz ha tó in gat la nok:

A Bu da pest XV. ker., bel te rü let, 98089/98–102. hely raj zi szá mú, öt darab, egyen ként 1501 m2 be épí tet len te rü let, in gat la non ként
1491/1501 tu laj do ni hányaddal.

Az in gat lan cso port a Ré gi Fó ti út és a Mo gyo ród út ja ke resz te zõ dé sé nél fek võ 98089. hely raj zi fõ szá mú fej lesz té si te rü let részei,
„albetétei”.

A meg hir de tett in gat la nok (98089/98–102. hrsz.), en nek az – ere de ti leg la kó park cél já ra fel osz tott – te lek sor nak az észa ki ré szén
he lyez ked nek el. Az egyen ként 1501 m2 alap te rü le tû, össze sen öt db épí té si te lek mind egyi ke a PA LO TA GAR DENS Épí tõ Kft.
„f. a.” (szék hely: 1173 Bu da pest, Össze kö tõ u. 2.) 1491/1501 tu laj do ni há nya dú, és a KER-BÉR Kft. (1031 Bu da pest, Lõ por ma lom
u. 2. I. 3.) 10/1501 tu laj do ni hányadú – osztatlan, közös tulajdonban van.

A tér ség ben ter ve zett la kó park – mely nek a meg pá lyáz ha tó in gat la nok is ré szét ké pez ték – épí té si en ge dé lyei in for má ci ónk szerint
lejártak.

Je len leg az egy más mel lett el he lyez ke dõ, tég la lap alap raj zú föld rész le te ken (csak úgy, mint a tel jes fej lesz té si te rü le ten) az elõ zõ
évek me zõ gaz da sá gi mû ve lé sé nek nyomai láthatóak.

Ál ta lá nos köz mû hely zet:

Az in gat la nok köz vet len kö ze lé ben – a Ré gi Fó ti út mel lett, rész ben a Mo gyo ród út ján – az elekt ro mos-, gáz-, ivó víz-, tü zi víz-,
szenny víz csa tor na-, te le fon há ló zat kiépített.

Az in gat la nok ter hei:

– az MKB Bank Zrt. – 7 000 000 000 Ft – egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog;

– LÁ KÓ-BÉR Kft. – ha szon él ve ze ti jog – 2015. feb ru ár 22-ig;

– LÁ KÓ-BÉR Kft. – elõ vá sár lá si jog;

– ELEP HANT EU RO PE LTD. – 5 000 000 000 Ft – egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog.

A pá lyá zat ada tai:

A pá lyá zat ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tó be: https://eer.gov.hu/pa lya zat

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: Cég köz löny ben tör tént köz zé té tel nap já tól szá mí tott 16. nap 12 óra.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Cég köz löny ben tör tént köz zé té telt kö ve tõ 32. nap 12 óra.

Az in gat lan irá nyá ra: 62 750 000 Ft (tár gyi adó men tes).

Aján la ti biz to sí ték össze ge: 2 082 500 Ft.
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