
Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137
Budapest, Szent István körút 4., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István körút 4.), mint a(z)
K.E.B. Intentio Vagyonkezelő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-990241, székhely: 1054
Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) Fővárosi Törvényszék . sz. végzése által31.Fpk.2546/2016/6.
kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 18. napján meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.
A pályázat adatai:

 A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1045735

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 2. 10 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 23. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a
felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly
módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő
végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján
- elővásárlásra jogosultról van tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló hrsz.: Siófok 6612/A/5 - természetben 8600 Siófok, Fő utca 47-53. -
szám alatti 69,1 nm alapterületű iroda 1/2 eszmei tulajdoni hányada. 
Az ingatlan Siófok belterületén a város központjában rendezett utcák között családi bevásárló
központ és más társasházas épületek közötti utcában, a Fő tér közelében a Fő utcában található.
Az épület gyalogos és gépjármű közlekedéssel forgalmas helyen, gépkocsival és gyalogosan
közvetlen megközelíthető.
Az ingatlan összközműves, víz, csatorna, gáz és háromfázisú villamos bekötéssel rendelkezik.
A közművekről a fogyasztás saját mérő útján biztosított.
Az értékelt rész ingatlan, a többi albetéttől természetben lehatárolt, de a 6612/A/2 hrsz-ú
albetétet és az azonos tulajdonosi körhöz tartozó 6612/A/5 hrsz-ú albetétet (az önálló
megközelítési módtól függetlenül) csigalépcső köti össze.
Az ingatlan területe a tulajdoni lap szerint 69,1 m2 és a lépcsőházból nyíló folyosóról közvetlen
megközelíthető.
Az épület a rendelkezésre álló adatok szerint 1970-es években eltérő funkcióra épült, az épület
elérett állapotban van, teljes belső felújításra és karbantartásra szorul, jelen időben
gyenge-közepes állapotban jelentősebb beázásokkal terhelt épület.
A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzések találhatók:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1045735


Az ingatlant a CIB Bank Zrt javára 70.239.908,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli.
Az ingatlant a NAV javára 9.151.000,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli.
Az ingatlant a FINOMMECHANIKA Kft javára 95.000.000,-Ft tőke és járulékai erejéig
keretbiztosítéki jelzálogjog terheli.
Az ingatlant az NF SOLÁR HUNGÁRIA Kft javára 2021.09.14-ig elővásárlási jog terheli.

Az adósi ingatlan tekintetében az értékesítés esetén a tulajdonostársat a pályázat keretében
törvényen alapuló, míg az NF SOLÁR HUNGÁRIA Kft-t 2021.09.14-ig szerződésen alapuló
elővásárlási jog illeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 043 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 500 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Siófok hrsz. 6612/A/5
 Típus: iroda

 Területe: 69,1 m²
 Állapota: felújítandó

 Közművesítettség foka: teljesen közművesített
 Tehermentes: nem

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/2 eszmei tulajdoni hányad
 Becsérték: 4 043 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Területnagyság: 69,1 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Siófok hrsz.
6612/A/5

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher
nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant a CIB Bank Zrt javára 70.239.908,-Ft tőke és
járulékai erejéig végrehajtási jog terheli. Az ingatlant a NAV javára 9.151.000,-Ft tőke és járulékai
erejéig végrehajtási jog terheli. Az ingatlant a FINOMMECHANIKA Kft javára 95.000.000,-Ft tőke
és járulékai erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog terheli. Az ingatlant az NF SOLÁR HUNGÁRIA Kft
javára 2021.09.14-ig elővásárlási jog terheli.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a Siófok, Fő
utca 47-53. alatt tekinthető meg munkanapon, munkaidőben.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adós társaság ingatlan értékesítés tekintetében ÁFA
mentesnek minősül, így a meghirdetett minimálár ÁFA-t nem tartalmaz.



 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok
esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat
esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a
szerződés aláírásakor köteles megfizetni, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést
követő 15 napon belül megkötni az eljáró felszámolóval.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a
szerződés aláírását követő 10 napon köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele) érdekében
eljárni.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás
esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban
változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot,
hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa.
Az adósi ingatlan tekintetében az értékesítés esetén a tulajdonostársat a pályázat keretében
elővásárlási jog illeti meg. A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján
dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat elbírálásakor a
legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a felszámoló
számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat
hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Az értékesítési hirdetmény tervezete a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdésében
meghatározott személyek részére értesítésként megküldésre került.
A vagyoni elem első alkalommal kerül meghirdetésre.
Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az
eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére
visszautalja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1045735/tetelek.pdf
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