
 

Az ABA CUS-AU DIT Kft. (Cg.: [01 09 696975]; szék hely: 1071 Bu da pest, Dó zsa György u. 66. III. 19–20.; le ve le zé si cím: 1071
Bu da pest, Dó zsa György u. 66. III. 19–20.) mint a Bu da pest Kör nyé ki Tör vény szék 12. Fpk. 56/2019/10. szá mon ho zott vég zé sé vel
el ren delt DEZ MEND Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [13 09 160147]; 2724 Új len gyel, Dá no si dû lõ 13.; adó szám:
[23281163-2-13]) ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelõen

elsõ nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós 1/1 tu laj do ni há nya dát ké pe zõ alább rész le te zett vagyonösszességet.
A pá lyá zat ada tai:
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be: https://eer.gov.hu/pa lya zat/
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2019. jú li us 8.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2019. jú li us 23.
Az aján la ti biz to sí té kot az ABA CUS-AU DIT Kft. K&H Bank Zrt.-nél ve ze tett 10401165-49545748-55531001 szám la szám ra

 kérjük utal ni, a köz le mény be kér jük fel tün tet ni: „DEZ MEND Kft. f. a. bánatpénz”.

I. Va gyon összes ség ré sze

Va gyon tárgy meg ne ve zé se Ér té ke sí té si irány ár
(net tó)

Mi ni mál ár
(100%)

Aján la ti biz to sí ték
(5%)

8554 Nagy dém, Szé che nyi Ist ván u. 12. 
Nagy dém bel te rü let, hrsz.: 151. 
Tu laj do ni há nyad: 1/1.

980 000 Ft 980 000 Ft 49 000 Ft

A mi ni mál ár az in gat lan ese té ben az ér té ke sí té si irány ár 100%-a.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: leg ké sõbb az aján lat be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ ben át -

uta lás sal oly mó don, hogy az aján la ti biz to sí ték össze ge az ABA CUS-AU DIT Kft. K&H Bank Zrt.-nél ve ze tett 10401165-
 49545748-55531001 szám la szám ra ma ra dék ta la nul jó vá írás ra ke rül jön a pá lyá za ti el já rás le zá rá sát meg elõ zõ en, a közleménybe
kérjük feltüntetni: „DEZMEND Kft. f. a. bánatpénz”.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí té kot a fel szá mo ló
nyolc mun ka na pon be lül vissza utal ja. Ha a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, a fel szá mo ló az aján la ti biz to sí té kot nyer tes pá lyá zó nál a vétel -
árba be szá mít ja, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az uta lás já ru lé ká val csök ken tett aján la ti biz to sí ték össze gét az ered mény hir de tés nap já tól
– a Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se sze rin ti ár tár gya lás ese tén az ár tár gya lás ered mény hir de té se nap já tól – szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül 
vissza kell utal ni.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy(ak) in gat lan-nyil ván tar tás be li megnevezése:
8554 Nagy dém, Szé che nyi Ist ván u. 12. bel te rü let, hrsz.: 151. – ki vett la kó ház, ud var, gaz da sá gi épü let. Tu laj do ni hányad: 1/1.
Te rü le te: 2475 m2.
Irány ár: 980 000 Ft.
Mi ni mál ár: 980 000 Ft.
Tu laj do ni há nyad: 1/1.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Nagy dém.
In gat lan fek vé se: bel te rü let.
Hely raj zi szám: 151.
In gat lan pos tai cí me: 8554 Nagy dém, Szé che nyi Ist ván u. 12.
Mû ve lé si ág: ki vett la kó ház, ud var, gaz da sá gi épület.
Te rü let nagy ság: 2475 m2.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge: la kó ház.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok: 1/1-ed tu laj do ni hányad.
Tu laj do nos ne ve, cí me: DEZ MEND Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.”, 2724 Új len gyel, Dá no si dûlõ 13.
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész): 
Nem tar tal maz be jegy zést.
A va gyon tárgy(ak) meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az ér té ke sí tés re ke rü lõ in gat lan Nagy dé men meg te kint -

he tõ kí vül rõl, il let ve be lül rõl a fel szá mo ló val tör té nõ elõ ze te sen egyez te tett idõ pont ban. Az in gat lan el ha gya tott, évek óta la kat lan.
A mennyezet az ingatlan egyik végében beszakadt.

A fel szá mo ló a bir tok ba a dás meg hi ú su lá sa te kin te té ben a fe le lõs sé get ki zár ja. Az aján la tot a pá lyá zók ennek tudatában adják.
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Az in gat lan ér té ke sí tés men tes az ál ta lá nos for gal mi adó alól. Amennyi ben az in gat lan ér té ke sí tés áfa kör be tar toz na, úgy a 2007. évi
CXXVII. tör vény 142. § (1) be kez dés g) pont ja alap ján az áfa fi ze té si kö te le zett ség közvetlenül a vevõt terheli.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a vé tel árat az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ nyolc na pon be lül át uta lás sal
kell megfizetni.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: az adás vé te li szer zõ dést az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR-en tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott 15 na pon

be lül kell meg köt ni, a szer zõ dés kö tés to váb bi fel té te le az üze mel te tõ szá má ra tör tént 1%-os ju ta lék meg fi ze té se, s en nek a fel szá mo ló
 részére tör té nõ iga zo lá sa.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti fel té te lek:
Nincs a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2a) be kez dé sé ben meg je lölt sze mé lyi kör.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
A pá lyá za tok bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül kerül sor.
Az ér té ke lé sé rõl szó ló jegy zõ köny vet a pá lyá zat bon tás tól szá mí tott 20 na pon be lül a fel szá mo ló el ké szí ti, és a jegy zõ könyv szken -

nelt vál to za tát fel töl ti az EÉR fe lü le té re, ahol a pályázók által megtekinthetõ.
A pá lyá za tok ér té ke lé sé nél ki zá ró la gos ér té ke lé si szem pont a vé tel ár nagy sá ga az zal, hogy a je len pá lyá za ti ki írás nak meg fe le lõ en

a pá lyá zat ki zá ró lag a meg hir de tett va gyon tár gyak összes sé gé re vo nat koz hat és a vé tel ár-aján lat részletfizetést nem tartalmazhat.
A fel szá mo ló a meg hir de tett va gyon tár gyak összes sé gé re leg ma ga sabb vé tel ár-aján la tot adó pá lyá za tot hir det ki nyertesnek.
A fel szá mo ló több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) pá lyá zat ese tén nyil vá nos ár tár -

gya lást tart. Az ár tár gya lás ról az EÉR igény be vé te lé vel, üze net út ján ér te sí ti az on li ne ár tár gya lá si for du ló ról, an nak kezdõ és záró
idõpontjáról az érdekelteket.

A fel szá mo ló ered mény te len nek nyil vá nít ja a pá lyá za ti el já rást, ha a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ
ajánlatot nem adtak be.

Je len hir det mény re a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let és a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let vo nat ko zó sza bá lyai az irányadóak.
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
Az írá sos aján la to kat az ABA CUS-AU DIT Kft. ál tal fel töl tött hir det mény alap ján az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR)

igény be vé te lé vel, elekt ro ni ku san kell be nyúj ta ni oly mó don, hogy a mel lék le te ket ké pe zõ nyi lat ko za to kat kü lön íven szer kesz tett
okiratok formájában szükséges csatolni.

A vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tást a tör vény ki zár ja.
Az ér té ke sí tés re ke rü lõ va gyon tár gyak után kel lék sza va tos sá got és ga ran ci át nem vállalunk.
Az aján lat be nyúj tá sa kor a pá lyá zó nak nyi lat ko za tot kell csa tol ni an nak el fo ga dá sá ról, hogy az in gat lan adás vé te li szer zõ dés el -

készítésében a fel szá mo ló szer ve zet ál tal meg je lölt ügy véd jár el, aki nek az ügy vé di mun ka dí ja a vég le ge sen ki ala kult brut tó vé tel ár
1%-a + áfa, de leg alább 50 000 Ft + áfa, mely költséget a vevõ viseli.

Az el bí rá lás szem pont ja az aján lott vé tel ár nagy sá ga.
A pá lyá za ti el já rás ból ki zá rás ra ke rül az ér té ke sí tés bõl jog sza bály alap ján ki zárt sze mély vagy szervezet.
Elõ vá sár lás ra jo go sul tak e jo gu kat a pá lyá zat ke re te in be lül gya ko rol hat ják.
Elõ vá sár lá si jo go sult ról a fel szá mo ló nak nincs tudomása.
A fel szá mo ló az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot tér ti -

ve vé nyes, aján lott kül de mény ben meg kül di az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk nek, az õket meg il le tõ sor rend ben, an nak ér de ké ben,
hogy nyi lat koz za nak: kí ván nak-e él ni elõ vá sár lá si jo guk kal. A nyi lat ko zat té te lé re a fel szá mo ló az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
tíz na pot biz to sít, az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõ írásbeli nyilatkozatának ezen határidõn belül meg kell érkeznie a felszámoló által
megadott címre.

Az aján la tok nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó fõbb ada ta i nak be mu ta tá sa (ma gán sze mély ese tén: név, lak cím, azo no sí tá sá ra al kal mas további adatok);
– gaz dál ko dó szer ve zet ese tén: cég név, szék hely, azo no sí tá sá ra al kal mas to váb bi ada tok, egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat,

a cég jegy zés re jo go sult ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) aláírási címpéldányát;
– aján lott té te les net tó vé tel árat, (áfa-összeg) és fi ze té si fel té te lek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa;
– nyi lat ko za tot 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá ról;
– kö te le zett ség vál la lói nyi lat ko za tot, hogy az adás vé te li szer zõ dést az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR-en tör tént meg je le né sé tõl szá -

mí tott 15 na pon be lül meg kö ti és a vé tel árat szer zõ dés kö tést követõ nyolc napon belül átutalja;
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó vál lal ja az EÉR fe lé fi ze ten dõ, a vé tel ár 1%-ának meg fe le lõ ju ta lék megfizetését;
– bá nat pénz be fi ze té se az ABA CUS-AU DIT Kft. K&H Bank Zrt.-nél ve ze tett 10401165-49545748-55531001 szám lá já ra, a köz -

le mény be kér jük fel tün tet ni: „DEZ MEND Kft. f. a. bánatpénz”;
– a be fi ze tés bi zony la tát má so lat ban kér jük a pá lyá za ti anyag hoz mellékelni;
– a pá lyá zat nak tar tal maz nia kell to váb bá azt a nyi lat ko za tot, mely sze rint a pá lyá zó a rész le tes pá lyá za ti ki írás ban fog lal ta kat

meg is mer te és elfogadja;
– nyi lat ko za tot, mely alap ján tu do má sul ve szi, hogy az in gat lan bir tok ba adá sá ra a fel szá mo ló kö te le zett sé get nem vállal.

* * *
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