
– tu do má sul ve szi, hogy a va gyon szer zés sel kap cso la tos min den költ ség a pá lyá zót ter he li, ide ért ve a fi ze ten dõ adó kat és il le té ke -
ket, az in gat lan-nyil ván tar tá si szolgáltatási dí jat, va la mint a szer zõ dés elõ ké szí té sé nek és el len jegy zé sé nek és az in gat lan-nyil ván tar -
tá si el já rás ban tör té nõ jo gi kép vi se let ellátásának díját;

– 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-mail címre kéri.
A ki író azt a pá lyá za tot mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek, amely ben a meg hir de tett va gyon tárgy vo nat ko zá sá ban a vé tel ár, fi ze tés határ -

ideje-, mód ja, va gyon összes ség együt tes meg vá sár lá sa te kin te té ben a legelõnyösebb vételi ajánlat szerepel.
A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben, több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ)

aján lat ese tén ár tár gya lás ra ke rül sor, mely rõl fel szá mo ló a bon tást kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül értesíti az érintett ajánlattevõket.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2) be kez dé se alap ján az irány ár (becs ér ték) 70%-át meg ha la dó össze gû aján lat az el fo -

gad ha tó leg ala cso nyabb összegû ellenérték.
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 meg is mert 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 elem rõl ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P308345/te te lek.pdf
Ügy szám: 16684

* * *

A PE CU NI A A GO RA Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; szék hely: 8900 Za la eger szeg, Bé ke li ge ti u. 1.; le ve le zé si cím: 8900 Za la eger szeg,
Bé ke li ge ti u. 1.), mint a LUK-TAN KER Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 012424]; szék hely: 5731 Sar kad ke reszt úr, Vö rös marty u. 67.;
 adószám: [12839528-2-04]) Gyu lai Tör vény szék 9. Fpk. 04-13-000168/6.I. sz. vég zé se által kijelölt fel szá mo ló ja,

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.
A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: a hir det mény köz zé té te lé tõl szá mí tott 15. nap 14 óra.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hir det mény köz zé té te lé tõl szá mí tott 30. nap 14 óra.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a vé te li szán dék bi zo nyí tá sá ra a va gyon ele mek nél meg ha tá ro -

zott aján la ti biz to sí ték (bá nat pénz) össze gét kell meg fi zet ni, leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ig az OTP Bank nál ve ze tett 
11749008-20195184 szá mú bank szám la szám ra tör té nõ át uta lás sal, „Luk-Tan ker Kft. f. a. pá lyá zat – aján la ti biz to sí ték”
 közleménnyel. Az aján la ti biz to sí ték-fi ze té si kö te le zett ség csak ab ban az eset ben te kin ten dõ tel je sí tett nek, ha pá lyá zat be adá sa kor fel -
töl tés re ke rü lõ be fi ze tést iga zo ló do ku men tu mon túl, az elõb bi ek ben meg adott bank szám lán hi ány ta la nul jó vá írás ra ke rül az aján la ti
biz to sí ték tel jes össze ge. A pá lyá za ti fel hí vást ki író fel szá mo ló az esetleges felmerülõ bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekbõl
adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: a nyer tes pá lyá zó be fi ze tett bá nat pén ze a vé tel ár ba be szá mít, a töb bi pá lyá -
zó nak az aján la ti biz to sí ték az ered mény hir de tés nap já tól – a Cstv. 49/A. § (4) be kez dés sze rin ti 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 ke rül vissza uta lás ra. 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, ka mat nél kül. 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 tevõ pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki
felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak:

1. té tel:
Sar kad ke reszt úr bel te rü let, 264/4. hrsz.-ú, 3844 m2 nagy sá gú ud var, in téz mé nyi te rü let és üzem anyag töl tõ ál lo más meg ne ve zé sû

ingatlan.
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/P387122
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 irá nyá ra: 18 000 000 forint.
Az aján la ti biz to sí ték össze ge: 740 000 fo rint.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ki vett ud var, in téz mé nyi te rü let és üzem anyag töl tõ állomás.
Tí pus: ud var, in téz mé nyi te rü let és üzem anyag töl tõ állomás.
Te rü le te: 3 844 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.
Tu laj do ni há nyad: 1/1.
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