
Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21. 2 em.
4, levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21. 2 em. 4), mint a(z) NYÍR-PÁFRÁNY Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 15-09-082676, székhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 23..) Nyíregyházi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018.Fpk.209/2016.
szeptember 20. 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/P1182944

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. október 5. 10 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. október 24. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megvásárolni kívánt vagyon
irányára 5 %-ának megfelelő 150.000.- Ft bánatpénz, ajánlati biztosíték átutalása a
NYÍR-PÁFRÁNY Kft „fa” Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett befizetése
12046119-01578325-00100004 sz. számlájára, " NYÍR-PÁFRÁNY Kft „fa” II. bánatpénz"
megjelöléssel, legkésőbb a pályázati ajánlattétel határidejének lejárati időpontjáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetés nyertes pályázat esetén
foglalóként működik. A bánatpénz befizetését a pályázatban igazolni kell, annak hiánya a
pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

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

Cigánd, belterület 1161. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben 3973. Cigánd,
Fő utca 72. szám alatt található. A terület 3466 nm. Tulajdoni hányad: 1/1.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 100 000 forint. (a becsérték
70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar
 Típus: kivett lakóház, udvar

 Területe: 3 466 m²
 Állapota: átlagos

https://eer.gov.hu/palyazat/P1182944


 Tehermentes: nem
 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Cigánd

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 1161

 Ingatlan postai címe: 3973 Cigánd, hrsz. 1161
 Művelési ág: kivett lakóház, udvar

 Területnagyság: 3 466 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház,

udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: NYÍR-PÁFRÁNY Kft. "f. a." 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 23.

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): vezeték jog, jogosult ÉMÁSZ Hálózati Kft, jelzálogjog,
jogosult Magyar Posta Zrt, és vételi jog, jogosult Molnár Zoltán. A jelzálogjog, mint teher
valójában már nem terheli az ingatlant, a felszámolási eljárásban történő értékesítésre
tekintettel a jogosult törlési engedélyt nem bocsátotta már az adós rendelkezésére.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak a
megjelenés napjától – Nagy László (+36-30/359-0331) - előzetes telefonos időpont egyeztetést
követően tekinthetők meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése ÁFA mentes.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Az
elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a
vételár teljesítésére vállalt határidő.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázati irányár bruttó irányár. A pályázónak
hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy a teljes vételár kifizetését garantálni tudja. A teljes vételár
megfizetésének módja: átutalás. A vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötéstől
számított 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményes pályázók esetében az eredményhirdetés napjával
az eladó és a pályázó között adásvételi szerződés jön létre, az általa befizetett bánatpénz e
naptól fogva foglalónak minősül, a szerződéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására az
eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavétele a
teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül a felszámolóval az adásvételi szerződés
aláírásakor egyeztetett helyen és időben.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Társaságok
esetén a pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, hiteles aláírási
címpéldányt, mert ez feltétele a pályázat érvényességének. A pályázatban meg kell jelölni a
vételárat. Vételár kifizetésének módja: átutalással. Ajánlati kötöttség ideje 90 nap. A pályázaton
nem vehetnek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49.§ (3) bekezdésben nevesítettek. Az 1991. évi XLIX. tv.
49/C. § (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat az EÉR online
rendszerében gyakorolhatják. Az elővásárlási jogot követelés beszámításával nem lehet
érvényesíteni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének
megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról
közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén. Az eredménytelen pályázók részére a
felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamat
nélkül, a pályázó által megjelölt bankszámlaszámra visszautalja. A felszámoló fenntartja a jogot,
hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és
új pályázatot írjon ki. Több megfelelő, azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb
10 %-kal eltérő pályázat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja
a jogát abban az esetben is, ha a két legjobb ajánlata között az ajánlati ár számára nem
megfelelő. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkoznia kell annak elfogadásáról, hogy az
adásvételi szerződéseket a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti, mely költségét a vevő viseli (
ügyvédi munkadíj: 100.000,- Ft ).

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat résztvevői elfogadják,
hogy a vagyontárgyat személyesen megtekintették és megismerték, és azokat a megtekintett
állapotukban veszik. Eladó a vagyontárgyak ismert, illetve esetleges rejtett hibáival kapcsolatos
kellékszavatosságát kizárja, azt a vevő tudomásul veszi. A vagyon az értékesítés időpontjában
per- teher és igénymentes.

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/P1182944/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P1182944/tetelek.pdf

