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onkorm6n y zati tul aj donban I 6v6 ingatlan
drver6s :f.tlan tort6n6 6rt6kesit6se

ARVERTST HIRDETMENY
stimeg v6ros on{9lanyzataK6pvisel5-testiilet6nekl3/2079.(L
30.) hatirozata arapj'n,siimeg v6ros
onkormdnyzata Kepviselo-testtiftte,
mhnyzatt
vag-yon
haszn6lat6r67, hasznosit6s6r6l 6s
forgalm6nak rendj6rZl sz6l6 6/2012. .3 - ?lko,
(II. 10.) ortorrii.yzati iendel et7. g (2) bekezdes6ben
szerint ismetelten nyilvdnos drver6st
foglaltak
(liclt j hiraet u
kirarobgos tutajdon 6t kipez6siimeg
--"grr"rr"r6sii,
708/2hrsz-i' 427 m2 alapteriilet(
beltertilet
.kj1e1t" telephely
term6szetben: sseo. sii;" g Arp6d
u. 36. szdtm tar6rhat6, flzret_rrugyo'i
korbe t"rtoro-itqionjogdnak megszerz6s6re.

Arver6s ideje:

zolg. februdr 26.{ kedd | 14 6ra 3o perc kezdettel

Arver6s helye:^^
Kiiziis 6nkorm6 nyzatiHivatar
^siimegi
8330.
Siimeg, B6ke t& T. {I. emeteti tfrgyalo}
Az 6rt6kesit6si felt6terek, az arilbbiakban
keri.irtek meghatdro z6sra:

A legmagasabb ossze 96 ai6nlatot tevS szdrn6rakeriil
6rt6kesit6s re az ingatla^ azzal, hogy
azdltaldnos
forgalmi ad6t6l szololoor' 6vi CXXVII' torveny
uu' s aibekezd6s6nek pontja arapjinmentes
i)
a15I a beepitett ingatlan (ingatlanr6sz)
az ad6
6s az ehhez tarto)6fo1dr6szlet
ertekeiitese;.

A

kezd6 licit6r: 3'900'000'- Ft azaz H6rommilli6kilen csz|nezer forint dsszegben kertirt

meghat6roz6sra.
A

1icit616s sordn' a

licit 100'000 forintonk6nti novel6ssel

tort6nik. Negativ licitre nincs lehet6s6g.
A licitdlason val6 r6szv6tel felt6tele a licitdij*ak
ut arr"res megke*6se er6tt a helyszine nk6szp6nzben
tort6n6 befizet6se' A ticitdij m6rt6ke :
390.000.- Ft azazHinomszitzkilencven-ezer
forint.

A szerz6d6skot6s biztositdkakdnt az r.-he-113zgtt
licitdija a szerz6d6s megkot6s6ig let6tben
t6nyleges vev6n61 a v6teldrba beszdmit.
Minden tovaLbi r6sztvev6 a be?zeten tcitdijat marad 6s a
a helyszinen
visszakapja' A licitdlds megkezd6se
utd^ visszar6p.sre rehet6s6g nincs.
A v6teldrb6l fennmarad6 v6tel6rr6sz 40 % m6rt6k6
t az adasv6teri szerz6d6s megkot6s6t6l szdmitott
napon beliil' a telies v6te16rb61 fennmarado
10
osszeget n"ars.r"gr.6s6bb az ingatlanaddsv6tel6re
szerzSd's megkot6s6t61 sz6mitott g0
vonatkoz6
napon b"t.il "toi"r",
a vevd srimeg Vdros
e1ad6 szdmara' Az iclasvo teti szerzbcles -"grirJtJ
me}kcit6s6nek legk6sdbbi icT6po'tja:

7#:'#:;{::2,ffi:

Az ingatlan hasznositd.si kototts6g n6lkrir
kertil 6rt6kesit6sre.
keriil6 ingatlan t"ekir-,teteben etovasirliriirgg"r

t;fit:u"tit6sre
Az addsv'teli

rendetkezik a tulajdonostdrs 6s Magyar

szetzS.d6s' s a tulajdon megs.zerz6s6vel
kapcsolatos valamennyi k6rts6g a vevdt
Az 6rver6sb6l ki kell zdrni azt, akiellen
terheli.
ci6d, - vagy febLarnolasi eljdrds van folyamatban.
A nemzeti vagyonr6l sz6lo 2071' 6vi
CXCVI. torv6ny 13. s (2) bekezcl6se 6rtelm6ben
az onkorm
ingatlan tulajdonjog6t csak term6szetes
szemdlyn"t, ,rugy a hivatkozott torveny 3. (1) 1nyzat az
bekezd6s 1.
s

2

szerinti 6tl6that6 s zerv e zetr e ruh|.zha|a 6t.
Jogi szem6ly eset6n a licit sordn nyilatkozni kell
szervet dtl6that6s6gdra
ponq a

vonatkoz6an.

a

Term6szetes szem6ly esetdben, a liciten tort6nS
r6szv6tel felt6tele, szem6ly6nek 6s lakcim6nek 6rvenyes

okmdnnyal tort6n6 igazolilsa. Jogi szem6iy eset6berL
a liciten tort6n6 r6szv6tel felt6tele, az adott
szervezetre vonatkoz6 c6gkivonat, alilirdsicimp6lddny
m6solat6nak, valamin t a szervezet nev6ben elj6r6
szem6ly me ghatalm az6s 6t igazol6 ma gdnokirat csatolds
a.
Tovdbbi informdci6 k6rhet6:
Siimegi Kozos Onkormdn y zat_ Hiv atal
Y agy ongazd6lkoddsi 6s Miiszaki Oszt6ly
Dr. CzIIiErn6 aljegyz6
8330. Siime g, B6ke t6r 7.
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