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T 6r gy : onkorm6n y zati tulaj d onban 1 6v 6 ingatlan
6rver6s nt16n tort6n6 6rt6kesit6se

ARVEREST HIRDETMENY

9l-ug V6ros On\grmanyzataK6pvisel6-testiilet6nek14/2019. (I. 30.) hatdrozata arapjhn,srimeg v6rosonkormdnyzata K6pvise16-testiilLte, 
.az onkormdnyzati vagyon haszn6rat6r6r, hasznositds6r6l 6sforgalmdnak rendj6rSr sz6l6 6/201'2.0I. 10.) onkormanyzati iendelet 7. g (2) bekezd6s6ben fogtaltakszerint ism6telten nyilv6nos 6rver6st (liclt j hirdet a kizar6lagos tulajdon 6t k6pez6 siimeg belteriilet1'454N5 hrsz''(t, iizlethelyiseg megnev ez6s(i, 87 m2 alaptertlet (i, termlszetben: g330. stimeg, f6kaiM6r u' 1' szam alatt taldlh at6,izledvagyoni korbe tartoz6 rulajdonjoga""k -;;;;r;;;;;":*"'"'

Arver€s ideje: 2olg. febru{r 26.(kedd ) r4.oo. 6rit6r
Arverds herye-: 

- - 
siimegi Ktiziis 6nkorm6 nyzatiHivatar

8330" Siimeg, B6ke t6r 7. ( I. emeleti tirgyal6;
Az 6rt6kesit6si felt6telek, az aldbbiakban keriiltek meghatdro z6sra:

A legmagasabb ossze 96 aj6nratot tev5 szdrnfira keri.il 6rtekesit6sre az ingatlan azzal, hogy az'ltaldnosforgalmi ad6r61 szol6 2007. 6vi CXXVIL torv6ny 86. S (1) bekezd6s6nek j) ponla arapj6nmentes az ad6a161 a be6pitett ingatlan (ingatianr6sz) 6s az ehhez taftoz6foldr6szlet erte(esltese).

A kezdS licitSr: 4'500.000.- Ft azaz N6gymilli6- otszLzezer forint osszegben kerriltmeghatdrozAsra.

A licitdlds sordn, a licit 100'000 forintonkdnti novel6ssel tort6nik. Negativ licitre nincs lehet6s6g.A licit6ldson va16 t6szv6te1 fe1t6te1e a licitctijnak az drverds megkez.l6se eldtt a helvszinen k6szp6.zbentort6n5 befizet6se. A licitdij m6rt6ke :450.000.- Ft azazN6gysziziitven-ezer forint.

A szerzSdlskot6s biztosit6kakdnt az I. helvezett licitclija a sz,erz5c16s megkot6s6ig let6tben marad 6s atdnyleges vev6n61 a v6tei6rba beszdmit. Nfinclen tovatbi r6sztvev6 a befizetett licitdijat a helyszinenvisszakapja. A 1icit616s megkezcl6se utdn visszal6p6sre lehetos6g nincs.

A v6te16rb61 fennmarad6 v6teldrr6sz 40 % m6rt6k6 t az addsv6teli szeruddes megkot6s6t6l sz6mitott 10napon beliil' a teljes v6teldrb6l fennmarad6 osszeget pedig legkds6bb az inga,tlanacldsv6tel6re vo'atkoz6szerz'1dds megkot6s6tSl sz6mitott 90 napon uetiit ioietes megfizJtni a vev6 srimeg v6rosonkormdnyzata, mint elad6 szltm6ra' Az iddsvo teli szev6des me[kot6s6nek legk6s6bbi ici6pontja:2019. m|rcius 26. napja.

Az ingatlan hasznositdsi kototts6g n6rkril keriir 6rt6kesit6sre.
Az 6rt6kesit6sre keriil5 ingatlan tekinteteben el6vds6rldsi joggal renclelkezik a tulajdonostdrs 6s MagyarAl1am.

Az addsv6teli szetzSd6s, s a tulajclon megszerzls6vel kapcsolatos valamennyi kolts6g a vevdt terheli.Az 6rver6sb6l ki kell z6rni azt, akiellen ci6r1, - vagy felszdmolasi e1j6r6s van folyamatban.

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 2017.6vi CXCVL torv6ny 13. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben az onkorm 6nyzat azingatlan tulajclonjog6t csak term6szetes szem6lynut, ,rugy a hivatkozott torveny 3. s (1) bekezd6s 1.



ponga szerinti 6tl6thato szervezetre ruhlzhatia
szervet 6tl6that6s 6g6ra vonatk o z6 an.

2
at. Jogi szem6ly eset6n a licit sordn nyilatkozni kell a

Term6szetes szem6ly eset6ben, a liciten tort6nS r6szv6tel feit6tele, szem6ly6nek 6s lakcim6nek .rvenyesokmdnnyal tort6n6 igazoT6sa' Jogi szem6ly eset6b en, a liciten tort6n6 r6szv6tel felt6tele, az adottszervezetre vonatkoz6 c6gkivonaf alilirfusicimp6lddny mdsolatdnak, varamin t a szervezet nev6ben elj6r6szem6ly meghatalm az6s6t igazol6 magdnokirat csatoldsa.

Tovdbbi informdci6 k6rhetd:

Siimegi Kozos Onkormdn y zatt lHiv atal
V agy ongazd6lkod6si 6s Mtiszak i Oszt6\y

Dr. CziTiErn6 aljegyzb
8330. Siime g, B6ke t6r 7.

Tel: 87 /SS0_750

Siimeg, 2019. februfur O7.
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