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T fu gy : onkormdn y zati tulaj d onban 1 6v 6 ingatlan
6rver6s i\6n tort6n6 6rt6kesit6se

ARVEREST HIRDETMENY
Stimeg V6ros Onkormdnyzata K6pviseiS-testtilet6nek 377/201s. (X. 15.) hatdro zata alapjan, Siimeg
Vdros Onkorm6ny zata K6pvisel6-testiile te, az onkorm6ny zat: vagyon haszn6lat6r6l, hasznosit6sdr6l 6sforgalmdnak rendj6r51 sz6l6 6/2012.,$l;..,10.) 6nkormdnyzat_ rendelet T. S (2) bekezd6s6ben fogtaltak
szerint nyilvSnos 6rver6st (licit)hirdet akiz6r6lagos tulajdondtk6pez6 Siimegbelteriilet 70g/2hrsz-u,
427 m2 alapteriilet(i ,,kivett" telephely megnevezesii, termeszetben: sffi0. dtimeg, Arpad-L.i-i. "ra^alatti ingatlan tulaj donjog6nak rne gszer z6s6r e.

Arverds ideje: 2018. november os ( h6tf6 l 14.oo 6r6t6l

rtrver,6s helye: siimegi Kiiziis onkormd nyzati Hivatal
8330. Siimeg, Bdke t6r 7. { I. emeleti t6rgyal6}

Az 6rt6kesit6si felt6telek, az ardbbiakban keriiltek meghatdro z6sra:

A legmagasabb osszegii ajdnlatot tev6 s:zilmfura keri.il 6rt6kesit6sre az ingatlan-t azzal,hogy az 6ltaldnos
forgalmi ad6t6l sz6l6 2007.6vi CXXVIL torvdny 86. S (1) bekezd6s6nek j) pontja alapj6nine ntes az ad6
a161 a be6pitett ingatlan (ingatlanr6 sz) 6s az ehhez tartoz6 f6ldr6szlet 6rt6kesit6se).

forint Osszegben kerriltA kezd6 licit6r: 3.900.000.- Ft azaz H6rommilli6- kilen cszazezer
meghatdrozilsra.

A licitdlds sordn, a licit 100'000 forintonkdnti noveldssel tort6nik. Negativ licitre nincs lehet6s6g.
A licit616son va16 r6szv6tel felt6tele a licitdijnak az firverds megkezdese el6tt a helyszinen kjszp6nzben
tort6n6 befizet6se. A licitdij m6rt6ke : 390.000.- Ft azazLT,Aromszitzkilencvenezer forint.

A szeru6d6skot6s biztositlkaklnt az I. helyezett licitdija a szerz6d,6s megkot6s6ig let6tben maracl 6s a
t6nyleges vevdn6l a v6teldrba beszlrnit. Minrlen tovaLbi r6sztrrev6 a befizetett ti.lt.1i1ut a helyszinen
visszakapja. A licitdl6s megkezd6se utdn visszal6p6sre lehetds6g nincs.

A v6te16rb61 fennmarad6 osszeg, az ingatlanra rronatkoz6 ad6sv6telt szerz6d6s megkot6s6t kovet6 10
napon beliil fizetend6 meg Stimeg V6ros Onkorm6nyzata, mint elae16 sz6rn€ra. Az ad6sv6teli szerzld€s
megkot6s6nek legk6s6bbi id6pontja: 2018. november 30.

Az ingatlan hasznositdsi kototts6g n6rkiir kertil 6rt6kesit6sre.
Az 6rt6kesit6sre keriil6 ingatlan tekintet6ben el5vdsdrl6si joggalrendelkezik a Magyar Alam.

Az ad6sv6teTi szerzSd6s, s a tulajdon rnegszerzls6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g a vev6t terheli.
Az 6rvet6sb6l ki keTl zdrni azt, akiellen cs6d, - vagy fels-z6mol6si eljdr6s ,ru. folyu-u"tbur1.

A nemzeti vagyonr6l sz6lo 2071.6vi CXC'VI. torv6ny 13. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben az onkorm 6nyzat az
ingatlan tulajdonjogdt csak term6szetes szem6lynek, vagy a hivatkozott torv6ny 3. S (1) bekezcles t.pontja szerinti dtl6that6 szervezetre ruh6zha\a 6t. Jogi izernlIy eset6n a licit sor5:n nyilatkozni kell a
szervet 6tldthat6s6s6ra vonatk o z6 an.
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Termeszetes szem6ly eset6ben, a liciten tort6n6 rlszvltelfelt6tele, szem6ly6nek 6s lakcim6nek 6rv6nyes
okm6nnyal tort6n6 igazollsa. Jogi szem6ly eset6ben, a liciten tort6n6 r6szv6tel felt6tele, az adott
szervezetre vonatkoz6 c6gkivonat, aT6irdsicimp6lddny m6solatdnak, valamint a szervezet nev6be n elj6r6
szem6ly me ghatalm azilsirt tgazol6 mag6nokirat csatoldsa.

Tov6bbi inform6ci6 k6rhet6:

Siimegi Kdzds Onkormdny zatt lHiv atal
V agy ongazddlko d6si 6s Mtlszak i O sztilIy

Dr. Czili Ern6 aljegyz6
8330. Siime g, B6ke t6r 7.

Tel:87 /550-TS0

Siimeg, 2018. okt6ber 18.
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