
PÁLYÁZAT
Ingatlan

 Becsérték: 3 000 000 Ft
 Minimálár: 2 100 000 Ft

 Eljárás ügyszáma: Fpk.209
 Az eljárás linkje:

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

Pályázat kezdete: 2018. október 5. 10 óra 00 perc
Pályázat vége: 2018. október 24. 10 óra 00 perc

Értékesítő (felszámoló) neve: ALLEGO Kft.
Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 21. 2 em. 4
Cégjegyzékszáma: 01-09-695300

Adós cég neve: NYÍR-PÁFRÁNY Kft. "f.a."
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 23..
Cégjegyzékszáma: 15-09-082676

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

eer.gov.hu

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

Az értékelt ingatlan Cigánd központi részén, a Fő utca mentén,
arra merőlegesen található. Aszfaltozott úton
megközelíthető, a terület infrastuktúrális ellátottsága
megfelelő. A térképmásolat alapján a területen két
felépítmény található, beton alapon, vályog és kis részt tégla
falazattal és cementes hullám palafedéssel. A kisebb rossz
műszaki és esztétika állapotú, a másik épület romos állapotú.
Az építmény a terület K-i határa mentén, a terület közepén
található, 70 m2 nagyságú. Lakatlan. A terület drót és
fémkerítéssel körbekerített, fém kapubeállóval és kiskapuval. 

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

Település Cigánd
 Terület 3 466 m²

Állapot átlagos
Tehermentes nem
Terhek leírása 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.

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

JELLEMZŐK

Cím 3973 Cigánd, hrsz. 1161
Fekvése belterület
Helyrajzi szám 1161
Művelési ág kivett lakóház, udvar

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI EGYÉB ADATOK

Tulajdonos NYÍR-PÁFRÁNY Kft. "f. a." 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes
út 23.
Az ingatlan terhei 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.

1. TÉTEL

KIVETT LAKÓHÁZ, UDVAR - egyéb


