
PÁLYÁZAT
Pécs, Légszeszgyár u. 18-22. fszt. 4. 19097/3/A/4 hrsz.

 Becsérték: 15 000 000 Ft
 Minimálár: 10 500 000 Ft

 Eljárás ügyszáma: Fpk.01-15-000886/5
 Az eljárás linkje:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1123491

Pályázat kezdete: 2018. augusztus 10. 14 óra 00 perc
Pályázat vége: 2018. augusztus 27. 10 óra 00 perc

Értékesítő (felszámoló) neve: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló
Nonprofit Kft.
Székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszáma: 01-09-920128

Adós cég neve: DRB Bank Zrt. "f.a."
Székhelye: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 46-48..
Cégjegyzékszáma: 02-10-060351

Helpdesk: ugyfelszolgalat@eer.gov.hu
Észrevételek az EÉR működésével, fejlesztésével kapcsolatban: ugyfelszolgalat@eer.gov.hu
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LEÍRÁS

Az ingatlan Pécs, Légszeszgyár utca 18-20. fsz. 4 szám alatt
található. Az épület 1960-1970-es évek között került
felépítésre földszint plussz emelet ráépítéssel, faszerkezetű
kontytetővel. A fsz. 4. szám alatti ingatlan az épület keleti
homlokzatában kiépített bejáraton közelíthető meg. Az 1
albetétként nyilvántartott egység gipszkarton falakkal
beépítve, 3 önállóan hasznosítható egységet alkot. Az
egységekhez önálló vizesblokk is tartozik. Az albetét
északkeleti vizesblokkjánál jelentős, folyamatos vizesedés
látható. Az albetét önálló közmű mérési lehetőséggel
rendelkezik, az egyik leválasztott részében víz almérő is
beépített, a fűtést és melegvíz ellátást kombi gázkazán
biztosít. A rendelkezésünkre bocsátott 2011. március havi
értékbecsléstől eltelt idő óta, az épületműszaki állapota,
feltehetően romlott.

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

 Terület 147 m²
Állapot felújítandó
Tehermentes igen
Terhek leírása III/2. szám alatt önálló szöveges bejegyzés adásvétel
jogcímén 41nm nagyságú rész a 19097/3A/3 hrsz-ú ingatlanból ide
beolvasztva. III/8. szám alatt önálló szöveges bejegyzés rendeltetési mód
változás: az ingatlan megnevezése tisztító szalonról raktárra módosítva.

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

JELLEMZŐK

Cím hrsz. 19097/3/A/4
Helyrajzi szám 19097/3/A/4.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI EGYÉB ADATOK

Tulajdonos Tulajdonos neve, címe: DRB Bank Zrt. „f.a." (7800 Siklós,
Felszabadulás utca 46-48.)
Az ingatlan terhei III/2. szám alatt önálló szöveges bejegyzés adásvétel
jogcímén 41nm nagyságú rész a 19097/3A/3 hrsz-ú ingatlanból ide
beolvasztva. III/8. szám alatt önálló szöveges bejegyzés rendeltetési mód
változás: az ingatlan megnevezése tisztító szalonról raktárra módosítva.

1. TÉTEL

IPARI INGATLAN - ipari ingatlan


