
PÁLYÁZAT
7815 Harkány Ságvári E. u.25/A, 807/2 hrsz.

 Becsérték: 17 760 000 Ft
 Minimálár: 12 432 000 Ft

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

https://eer.gov.hu/palyazat/P1123497

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 Harkány, Ságvári E. utca 25/A. szám alatt található.
A telek területe az északi oldalon trapézosan érvéget,
szabálytalan téglalap alakú, hosszanti észak-déli tájolású.
Enyhén lejt az északi oldaltól a déli oldal irányába. A bejárat a
déli oldalon az utcafronton keresztül megoldott, ami a Ságvári
utca. A telek területén a délnyugati oldal telekhatárra került
felépítésre az 1980-as években a részben pince + földszint + 1
emelet + tetőtér beépítésű épület, amelyben apartmanokat
alakítottak ki. Az udvarra a kerítés kapun belül betonozott
közlekedő kiépített, amely az udvarban lévő parkolóhoz vezet.
Az épület családiházas környezetben található, telek
kialakítása és épület elhelyezése, a kialakult építési
helyzetnek megfelelő. Az épület téglából készült, aminek a
pincéjében a kazánházat helyezték el. Az épület déli és északi
végén található egy kupolás kialakítású külső erkély, a
tetősíkban néhány tetőkiugrós ablakot helyeztek el. Az épület
fűtése gázkazánnal biztosított. A földszinten előtér, étkező, 2
szoba, konyha, kamra, háztartási helyiség, wc, étkező, előtér-
teakonyhával, és 2 db egyszoba-fürdőszobás apartmant
alakítottak ki. Az emeleten 6 db apartmant alakítottak ki, l-l
szobával, külön-külön fürdőszobával. A tetőtérben 5 db
apartman került kiépítésre, 1 szobával és külön-külön
fürdőszobával. A szobákhoz erkélyek is tartoznak. Az épület
déli földszint és emeleti részében egy-egy önálló lakás
található, az épület északi részében a földszinten, emeleten és
teljes tetőtérben pedig összesen 11 apartman került
kiépítésre. Az épület a 2012. áprilisban készített
értékbecslésben szereplő műszaki állapota, az eltelt idő óta,
feltehetően romlott.

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

Település Harkány
 Terület 979 m²

Állapot felújítandó
Tehermentes igen
Terhek leírása A tulajdoni lap III. része bejegyzést nem tartalmaz.

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

JELLEMZŐK

Cím Harkány, hrsz. 807/2

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI EGYÉB ADATOK

Tulajdonos Tulajdonos neve, címe: DRB Bank Zrt. „f.a." (7800 Siklós,
Felszabadulás utca 46-48.)

1. TÉTEL

KIVETT LAKÓHÁZ, UDVAR - lakóépület
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Az ingatlan terhei A tulajdoni lap III. része bejegyzést nem tartalmaz.


