PÁLYÁZAT
Sátoraljaújhelyi húsfeldolgozó üzem

Becsérték: 50 310 000 Ft
Minimálár: 50 310 000 Ft
Eljárás ügyszáma: 1.Fpk.168/2017.
Az eljárás linkje:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1101700
Pályázat kezdete: 2018. július 27. 12 óra 00 perc
Pályázat vége: 2018. augusztus 11. 12 óra 00 perc
Értékesítő (felszámoló) neve: FISKÁLIS Kft.
Székhelye: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1
Cégjegyzékszáma: 01-09-689092
Adós cég neve: KEPS-Hungary Kft. "f.a."
Székhelye: 4600 Kisvárda, Szív út 12.
Cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-070299

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

eer.gov.hu

Sátoraljaújhelyi húsfeldolgozó üzem

1. TÉTEL
KIVETT ÜZEM - ipari ingatlan
LEÍRÁS
A BAZ Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatala
Földhivatali Osztályánál nyilvántartott Sátoraljaújhely
belterület 1756 hrsz. alatt felvett, 8478 m2 alapterületű,
kivett üzem megnevezésű ingatlan 1/1 illetősége. Az
ingatlanon működő üzemnek 2014. január 29. napjáig volt
HU-156-EK számú működési engedélye, jelenleg nem működik,
villany, gáz, víz, csatorna szolgáltatás szünetel. Az ingatlanon 8
db, egy kivétellel elhanyagolt állapotú, húsfeldolgozási
technológiához igazodó épületek vannak elhelyezve,
állapotuk a használaton kívüliségük és a fűtés hiánya miatt
erősen romló. A felépítmények bruttó alapterülete 2650 m2,
amely lényegében egy üzemi épületből, 2 db porta épületből,
egy kazánházból és egy színből, egy szociális épületrészből,
valamint egy volt húsbolt és egy étkezde faházból áll. Az üzem
jelen állapotában vágóhídi és húsüzemi funkcióra nem
alkalmas, csak igen jelentős ráfordításokkal lehetne
ismételten sertés feldolgozására vagy más húsüzemi funkcióra
alkalmassá tenni, új működési engedélyeztetési eljárásban.

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK
Település Sátoraljaújhely
Terület 8 478 m²
Állapot felújítandó
Közművesítés foka teljesen közművesített
Tehermentes nem
Terhek leírása A vagyontárgyakat az OTP Bank Nyrt. jelzálogjoga, az
ingatlant a fentieken kívül még az OTP Bank Nyrt. elidegenítési és
terhelési tilalmi joga is terheli. Az ingatlanon az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
vezeték joga került bejegyzésre.
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

JELLEMZŐK
Cím 3980 Sátoraljaújhely, hrsz. 1756
Fekvése belterület
Helyrajzi szám 1756

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI EGYÉB ADATOK
Tulajdonos KEPS-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Az ingatlan terhei A vagyontárgyakat az OTP Bank Nyrt. jelzálogjoga, az
ingatlant a fentieken kívül még az OTP Bank Nyrt. elidegenítési és
terhelési tilalmi joga is terheli. Az ingatlanon az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
vezeték joga került bejegyzésre.
Az épületnél jellemző sajátosságok Az ingatlanon 8 db, egy kivétellel
elhanyagolt állapotú, húsfeldolgozási technológiához igazodó épületek
vannak elhelyezve, állapotuk a használaton kívüliségük és a fűtés hiánya
miatt erősen romló. A felépítmények bruttó alapterülete 2650 m2, amely
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lényegében egy üzemi épületből, 2 db porta épületből, egy kazánházból és
egy színből, egy szociális épületrészből, valamint egy volt húsbolt és egy
étkezde faházból áll. Az üzem jelen állapotában vágóhídi és húsüzemi
funkcióra nem alkalmas, csak igen jelentős ráfordításokkal lehetne
ismételten sertés feldolgozására vagy más húsüzemi funkcióra alkalmassá
tenni, új működési engedélyeztetési eljárásban.
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2. TÉTEL
BEÉPÍTETT TECHNOLÓGIA RENDSZEREK, MŰSZAKI ESZKÖZÖK - ipari gép
LEÍRÁS
Az adós tulajdonát képező 15-25 éves, részben elöregedett,
beépített technológia rendszerek, műszaki eszközök, a 131.
főkönyvi számlaosztályba sorolt gépek és berendezések
eszközlista valamint a szakértői vélemény melléklete szerint
81 tétel. A 141 főkönyvi számlaosztályba sorolt, a közvetlenül
a termeléshez nem kapcsolódó eszközök és egyéb iroda
berendezések 113 tétel.
A műszaki eszközök jelentős része elöregedett, elavult,
adattáblával nem rendelkezik, illetve egyedi gyártásúak, több
élelmiszeripari gép és berendezés nem felel meg a magyar és
az EU élelmiszerbiztonsági előírásainak. Megállapítható, hogy
a gépeknél, eszközöknél szakszerű karbantartás nem volt,
azok javítása nem lehetséges.

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK
Tehermentes nem
Terhek leírása OTP Bank Nyrt. zálogjoga

JELLEMZŐK
Mennyisége 194 db
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