
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye: 
A Cstv. 49/C. §-ának (3) be kez dé se sze rint va la mennyi elõ vá sár lás ra jo go sult (ide ért ve a szer zõ dé sen és a jog sza bá lyon ala pu ló

elõ vá sár lá si jog jo go sult ja it is) a nyil vá nos ér té ke sí té sen gya ko rol hat ja elõ vá sár lá si jo gát. Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak kö te le sek elõ -
vá sár lá si jo guk nak fenn ál lá sát iga zol ni. Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak kal a fel szá mo ló köz li az el fo ga dott vé te li aján la tot. Az elõ vá sár -
lás ra jo go sult a megismert vételi ajánlat ismeretében köteles nyilatkozni, hogy élni kíván-e az elõvásárlási jogával.

Az el adó val szem be ni hi te le zõi kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs lehetõség.
A fen ti va gyon tár gyak ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken érhetõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P276888/te te lek.pdf
Ügy szám: 13785

* * *

A PSV-HOL DING Kft. (Cg.: [03 09 125445]; szék hely: 7761 Ko zár mis leny, Már ci us 15. tér 1.; le ve le zé si cím: 7761 Ko zár mis leny, 
Már ci us 15. tér 1.), mint a „RED-DE VIL” Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 066468]; szék hely: 7633 Pécs, Ybl Mik lós u. 9. V. 2.) Pé csi
 Törvényszék 5. Fpk. 02-14-000798. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2015. de cem ber 31-én meg hir de tett
pályázati felhívásnak megfelelõen

nyilvános pályázati felhívás

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/P274232
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2016. ja nu ár 15. 09 óra 11 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016. ja nu ár 31. 09 óra 51 perc.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 563 000 fo rint.
Aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: az aján la ti biz to sí té kot kér jük át uta lás sal meg fi zet ni, a pá lyá zat

be nyúj tá sá val egy ide jû leg. Az aján la ti biz to sí té kot át kell utal ni a „RED-DE VIL” Kft. „f. a.” OTP Nyrt.-nél ve ze tett 11731056-
20000693-00000000 számú bankszámlájára.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: az át uta lá si bi zony la tot a be nyúj tott pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell. A pá lyá -
za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té se. Ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí té kot
a fel szá mo ló nyolc mun ka na pon be lül vissza utal ja. Ha a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, a fel szá mo ló az aján la ti biz to sí té kot nyer tes
 pályázónál a vé tel ár ba be szá mít ja, a töb bi pá lyá zó nak az aján la ti biz to sí ték tel jes össze gét az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv.
49/A. § (4) be kez dés sze rint ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás ered mény hir de té se nap já tól – szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül vissza -
utal ja. Az aján la ti biz to sí té kot a pá lyá zó ab ban az eset ben ve szí ti el, ha a szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rült 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 az el ren delt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.
Az ajánlati biztosíték visszautalásával járó költség az ajánlatadót terheli.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon elem:
El adó Pé csen a 41330. hely raj zi szá mú in gat lan 1764/2800 tu laj do ni há nya da. Az in gat lan ko ráb ban ven dég lá tó egy ség ként

(kocsmaként ) mûködött.
Az in gat la non lé võ ter hek:
– Jel zá log jog: Mo hács és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ja vá ra, 33 500 000 Ft és já ru lé kai erejéig.
– Jel zá log jog: Mo hács és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ja vá ra, 5 000 000 Ft és já ru lé kai erejéig.
– Jel zá log jog: OTP Jel zá log bank Zrt. ja vá ra, 3 600 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig és a jel zá log jog biz to sí tá sá ra el ide ge ní té si terh.

tilalom.
– Egye tem le ges jel zá log jog: Mo hács és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ja vá ra, 27 000 000 Ft és já ru lé kai erejéig.
– Ve ze ték jog: az E.ON DÉL-DU NÁN TÚL ÁRAM HÁ LÓ ZA TI Zrt. ja vá ra.
A va gyon elem 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 elem irá nyá ra össze sen: 12 100 000 forint.
1. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon elem meg ne ve zé se: ki vett la kó ház, ud var, ven dég lá tó egy ség, üzlet.
Tí pus: la kás, üz let he lyi ség.
Te rü le te: 428 m2.
Ál la po ta: át la gos.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: tel je sen köz mû ve sí tett.
Te her men tes: nem.
Ár ve rés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 1764/2800
Becs ér ték: 12 100 000 fo rint.
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