
PÁLYÁZAT
Kivett üzemi terület Komlón

 Irányár: 17 000 000 Ft
 Eljárás ügyszáma: 4.Fpk.70.025

 Az eljárás linkje:
https://eer.gov.hu/palyazat/P763771

Pályázat kezdete: 2017. június 2. 12 óra 24 perc
Pályázat vége: 2017. június 19. 12 óra 24 perc

Értékesítő (felszámoló) neve: Credit-Audit Kft.
Székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..
Cégjegyzékszáma: 01-09-674540

Adós cég neve: STEEL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "f.a."
Székhelye: 2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 16.
Cégjegyzékszáma: 11-09-001504

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

eer.gov.hu

https://eer.gov.hu/palyazat/P763771
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LEÍRÁS

A felépítmény eredetileg a szocialista bányaüzem iroda, és
egészségügyi feladatait ellátó helyiségeinek adott helyet.
Jelenleg a földszintjén technikai, és raktárhelyiségek, az
emeleten irodák, raktárak, és műhelyek találhatók. Az
utcafronti épületrészen egy kétszintes lakás kialakítására is
sor került, az épület északkeleti fala mentén egyszintes
toldalék kialakítására került sor. A monolit vasbeton
vázszerkezeten hordott, tégla kitöltő falazatos földszint + 4
emeletes egyszintes épület lapostetős lefedéssel készült
valószínű életkora 62-65 év, a szintek közötti közlekedést
vasbeton szerkezetű lépcső biztosítja, a délkeleti
homlokzathoz egy önálló szerkezetű külső teherfelvonó is
készült.

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

Település Komló
 Terület 2 049 m²

Állapot felújítandó
 Közművesítés foka teljesen közművesített

Tehermentes nem
Terhek leírása -vizvezetési szorgalmi jog -egyetemleges keretbiztosítéki
jelzálogjog MKB Bank Zrt 50.000.000.-Ft -végrehajtási jog Komló város
Önkormányzata 1.162.202.Ft és járulékai

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

JELLEMZŐK

Cím 7300 Komló, Altáró utca 4-6.
Fekvése belterület
Helyrajzi szám 2413
Becsérték 65 000 000 Ft
Művelési ág kivett
Művelés alól kivett terület megnevezése üzemi terület
Alrészlet jele 12
Szolgalmi jog ivóvíz átvezetési jog, fűtési mlegvíz átvezetési jog,
csapadékvíz elvezetési szorgalmi jog, távbeszélő vezeték átvezetési
szorgalmi jog

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI EGYÉB ADATOK

Tulajdonos STEEL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság f.a. (2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 16.)
Az ingatlan terhei -vizvezetési szorgalmi jog -egyetemleges
keretbiztosítéki jelzálogjog MKB Bank Zrt 50.000.000.-Ft -végrehajtási jog
Komló város Önkormányzata 1.162.202.Ft és járulékai

1. TÉTEL

KIVETT ÜZEMI TERÜLET - fejlesztési terület


