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PoLcÁnnnE STERE

vnRsnlrYrÁncyalÁsr rnr,rrÍvÁs

Nagykanizsa Megyei Jogú Vláros onkorrnányzata nyilválros versenytárg5,aláson értékesíti a következő
ingatlanokat:

lngatlan
címe

Megnevezés,
méret

Helyrajzi
szám

f{ Versenytárgyalás
ldőnontia

Következö
Versenvtárovalás í*)

Bajza u.
9/A

Pince|akás,
35,8 m2

2477t4
(s0/200-
ad része)

380.000.-
Ft

2012. március27.
8'30 óra

Batthyány
u.10.

Lakás,22m, 2338tB't1 1.300.000.-
Ft

2012. márejus 27.
9.00 óra

2012. április 3.;április 17.

Batthyány
u. '10

Műhe|y,27 m, 2338tB't2 770.000.-
Ft

Ezsébet
tér 16.

Lakás, 81 m, 989/1/A/8 6.800.000.-
Ft

2012. március27.
9.30 ira

2012. április 3.;ápdlis 17.

Kirá|y u. 6. Lakás. 39 m, 2037|^Í9 2.500.000.-
FI

2012. március27
10.00 ira

2012. ápri l is 3';ápriI is ,|7.

Király u.
34.

Lakás,113 m. 1975t1tAt
I

11.600.000.
-Ft

2012. március27'
10.30 óra

2012. ápri| is 3.;ápri| is 17.

Sugár u.
16/ D

Pincelakás,
38 m2

1,|22/AÍ6 880.000.-
Ft

2a12. március 27 '
11.00 ira

2012. ápri|is 3.;ápri|is 17'

Sugár u.
43.

Lakás, 55 m, 1638t4t2 2.800.000.
-Ft

2012' március27.
't 't.30 ira

2012. ápri|is 3.;ápri|is 17.

Zrinyi u.
1-r

Lakás, 103 rn, 1946t4t4 1't.200.000.
-Ft

2012. március 27 ',|2.0o óra
2012' ápri|is 3';ápri|is 17'

(*) Eredrnénrtelen r'ersen}tárgT.alás esetén a következő r'ersen}tárq}alás időpontia.

A versenytárgyalás lebonyo|Ítóia g önkormáryzat megbízotti*kéat: Nagykanizsa Yagyongazdá|kodr{si és
Szolgáltato Zrt. . 8800 Nagy|ranizsa Garay utca 2l.

A versenytárgyalrís helye: Nag5rkanizsa Vagyongazd.ílkod.ísi és Szolgráűtató Zrt.|r&háa 8800 N4gykanizsa,
Garay u. 21. sám alatti I. emeleti tárgyalója.

Az ingatlanok per' igény és tehermentes€k. A jcgsnhály szerinti sztlksóg€s energetikai tarrúsítvránnyal
rendelkezrrek' hatts adael'eÍ$€kintest elözetw egyeztetc alapján biztositja akiíro.

Áz ingatlanok további adatairól és részletekröl. a Nagr.kanizsa Vagr.orrgazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Gar.ar.
utca 2l' sárn alatt lévő iroc|á.iában r.ag}.telefonon (93/3ll-24l) lehet érdeklődni. A r'ersenrtárg}alási kiirás
részletesen rnegtalálhatu u.''o.t..nkrlg.hu és a ir]rrv'nag}.kanizsa.hu lrorrlapon.
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A versen egy€ztetési e|iárás. értékesÍtés főbb elvd:

Nagykanizsa M. J. Varos tnkornuányzata az <inkormányzat vag3onríról' a vag5iongazdalkodas és
vagyonhasznosítás szabatyaiÍól szóló 35l20l0 oil" 04.) számri önkornuányzati rendelete (továbbiakban:
Vagyomendelet) 1. számú mellékletebeir rögzített sabályok szerint t{'rtenik. (A hivatlrozott rendelet a
www.nagtkanizsa.hu weblapn megfulfrIlwtó vagr a Po|górmesteri Htvatatkn megtekinthetó.)

A meehirdetett inqat|an hasznosítási cé|ia es kötöttsége:

Az önkormálryzat nem kíván hasznosíü,ísi kejÜötMget érvényesíteni az értekesÍtes kapcsán' de felhívja a
figyelmet arr4 hogy jogszabrity a rdeketesszerű basznmítás megníltoáatás{t a tervezett cel fiiggvényében
esetenként engedélyhez köti.

A versenytárqva|áson történő reszvétel feltételei:

A versenytárgyaláson részt vehet minden
- természetes személy, valamint
- a nemzeti vagyomól szoló 20ll. évi CxCvI. törveny 3. $ (t) bekezdese szerint átláthatonak minősülő

sz-ervezga
aki/amely a hirdetnényben megielölt időben es helyen jelentkezett es nyilatkozik arró| hogy legatább a
kikiáltasi ár erejéig rendelkezik a vételárral.

A versenytárgralrís időpontj:íig a qvásíro|ni kÍYátrt ingat|an brÜttó kikitíhási ára 1o o/o-áú
versenytrír5lalási biztosítéklirént {bánatpénz) kel| megfizetni Nagykanizsa MJV Onkorrruínyzata
Magyarorsági Volksbarrk 7rt.-nél vezetsí,l4l00330-92660M94l00m03 szímú számlájara.

Licitálni személyesen vagr meghata|mazás 
'Étján 

lehet, a meghata|rnazást közokiratba" vagy kó4egyző
áütal hitelesített teljes bizonyíto erejű magánokiratba kell foglahi.

A nem átlátható szervezettel kötött adásvéúe|i gerződés a ncrrrz.eti vagronról sróló 2011. évi CxCu.
törvény 15. }a nlapjrf,n semmis.

A versenytárgya|ás menete:

o d versenytargyalást a versenytárgyalás kiírója vag'| az áútala lnregbizfrÍ, szeirrély vezeti és
jegyzőkönywezető útján gondoskodik a jqyzőkönyv vezetesérról.

o d nyilvános versenytáq5ralásm az ön&ornr.ínyzat versenytárgyalás lebmyo|íüísival megbízott kepviselőin
(versenyhírg5nlas vezetQe, jegyzökonywezetöl valamint vezetöin (polgrírnster, alpo1giírmester(ek),
jeÍlyző, aljegyző(k) kívtiü az ajrán|attevök' illetve mryhafialmazással rerrdelkezö kepviseló( a sajtó
képviselői es nuís érdeklődők is rcszt vehetnek.

C ltz ajánlattevő a versenytárgraláson történő dategrezÍetésnel köte|es bemut*tni a versenytárgyalás
vezetőjének:

- természetes személyaszemélyi igazolvrínyít'
. átláúató szervezetnek minőstilő jogi szenaély' vagy jqgi személyiséggel nern rendelkező gazdálkodó

szervez-et a 30 napnríl nem regpbbi cegkivmata! a c€ kepviseletere jqosult személy(ek) alaírasi
címpéldárryát (illetve a folyamatban lévő egbej%yzesi eljárás igazolasát),
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- átláthúó szervezetnek minfuülő civil szervezet es Yiátírsulat a birosági vagy egyéb köáiteles
nyilvantarbásba veteléról szóló 30 napnál rem sebbi igazolást, az alryító okirataüalapszabalyát, a
kepviseletére jogosult személy(ek) aláúnási címpéldráq'rát

. a nemzeti szoló 20ll. á.i Cxcu. tórveiry 3. $ (l) bekezdes a) pontja srerinti szervezetek
esetébeir a bírósagi vagy egréb köáiteles nyilvantartásba vételeról szóló 30 napná{ nem regebbi
igazolást' az alapitó okiratat/atapszabáIyát' a kepviseletére jogosuh sremély(ek) a}áíÍási címpéldányát'
belső egytázi jogi személy esetéb€n ajogi szeilÉllye nyilvfoí&ásrol szoló okirdot

- a versenytárg1ralási előleg l€tetbe helyezésének igazo*ásaú'
. nyilatkozatot arról, hogy a szeryezet a nemzeti vagyonrol sóló 20ll. évi CxCvI. törvény 3. $ (1)

bekezdése szerint át|áthatonak minősiilő szsrvezú,

- meghatalmazott esetén a közokiratb4 lragy közjeg5rzó áttal hits|sített teljes bizonltó erejű
magrirrokiratba foglah mqhatalmást.

Az ajámlatt'evőknek kiárófu qy csoportbar\ az érd€ktödőktől elkütfuÍtetten kett hetyet fogla|ni.

A versenffigyalrás vezetője szrímba veszl azajántaüevőket ellrítja őket a licilálráshoz szükseges tárcsával, a
verseirytárgyalás megkezdésekor a liciaílólrt<al közli a versenytárgyalásra kerúlö ingatlan kikialtasi Írát, az
ajánlati licitlépcsők mérÉket. A jegyákönyv veaetesére fetkéri az ónkornrrinyzat atka|mazottjrát.

A licitálás tarcsa felrmrtatrásríval torf€Nth€t.

A licitösszeg lfi}.Offi Ft-onként eme|ker|ik.

A versenytárgyalás vezaője minden eryes újabb ajántatnáI aresztvevók sorszámai n|apján szóban is rögzíti
ut, how ki tartja az tllabb ajránlati összeget. A licit lebonyolítása során az qián|ati összeget legalább a
versenytárgyakási felhívrisban meghatiirozott összeggel lehet eme|ni. A licitilásban reszt vevők tárcsa
felmutatrásával vag5r kédelemeléssel licitálhaÍnak.

A versenytárgyalrf,s addig folytatódi\ amig azingadanra ajántatot temek.

[Ia nincs tob} ajánlat gz ingatlanra" a fetajánloa legmagasabb vételrírat ajránlóval kot Nagykanizsa Megyei
Jogú Varos Önkormányzata srerzödést'

tla a verseirytrárgyalas (icit) során megtett ajárr|atok összege megqyed es új ajránlaÍot egyik ajánlattevő
sem tes4 atárgyatrist |eltezÁÍS szanrély aryrerües ajrán|mwft sorrcIríssal ritlapÍ$ameg.

Szenődés kötésére vonatkozó gab:í|vok:

o Az eladott ingatlanra a vevőnek 30 napon beIüI adásvéjeli szerződést kell köfui.
r d nemzeti varyonrtó| snlóilő ml|. évi CXCYI. tönrény 14. $ (2) bekezdése a|apján helyi önkormányzat

tu|ajdonában lévő ingatlan órtékesÍtése esetén tI. ál|emot minden mfo jogosu|tat megelőző
elővásárlási jog itteti neg e ahbbiak szerint:

Az előíasartasi jog gyakorolrására kütön törvenyben nregtdráÍo"ffi, szrrv (ielen eserben a lrdag5nar Nemzeti
Vagyonkeze|ő zrt.) az furrhrizás lényeges elemet tartalnazo ajrinlat vagy az etovasartasi iogjogosultjával szemben meg hatjálÉa nem lépett a nemreti \ra8ygl értéksitésere innnvuto szerzfiós részére
törtenő kézbesítesétől szímÍtott 30 napon bliil nyilakozik, hogy kívín-e é|u az elövrísrárlrísi jogya1 az
állam nevében. A hatráridő elmulasárása jogvesztö.

. Az adásvételi szsrződés h*tálybalepésérek feltétele, hogr azállam anemzeti vagyonról szoló torvényben
meghatározoff határidőn betül úry nyilatkozi\ bry u elövásír|rísi jogc nem kÍvráaja gyakoro|ni, vw a
ttirvényi hataridőn belíil nem nyitatkozik az elövrásár|r{si jog gyakorlásárcl'

o Vevő kötehs a versen5úár5ra|ás során megaján|ott vétclárat az adásvételi gerc.ödés hatálybalépésétől
gámított 15 napon belül az Ela& Mae]raÍorszagi Yolksbank zÍt.Él vezetett t4l00330-9266aag-

a

a

0 1 000003 saimú szám|ajara megfizetni.
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A vételárba a befizcűett versenytárgla|ási biáosfték dő|egként bcsz.rímít.

Ámennyiben Vwö a szcrződésMl eredó fizetési köteldtségét trés&lmesen teljesíti, úry Eladó 15
napig a mindenkori jegyhoki aldramamak megfelelö mórtekü kMelmi kamat követelésre jogosult'
amennyibeir Vevó kcedelme a 15 napd meg$dadja E|adó jogosuh az adasvéteti szerződestől egyoldalúan
elállni.

A versenytárryaláson dadott ingadanra s Yc.sexrytárgFa|ási vevö a v&dár üetjes összegű kiÍizetéséve|
szeÍez tulajdonjogot' és lép m ingittnn birtokába

E|adó a véűelár megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartje' a vetelrír megfiretesfuk etismereséröl kiilön
nyilatkozatot (bejegrzesi €NtgodéM állít ki.

Ha a nyertes Yevő húáridöben m Íüísvéte|i srcrzőffi m köúi meg' e b€fiz€t€*t versenytárgyalási
biztosítékot (bánatpenz} erYcsdin egrb€n a venmytár5ralrás kiíroja a versenyLirg5ralas Ír'ásodik legiobb
ajrínlatüevőjével köthet szrrzffierí,.

A versenytárgralás kiírói* jogmult a gerző#s rykötéséig ajánlatátó| elríl|ni.
Az eljárrís kez&téig * wsenytárgyalils kiíróir váltoatatási jogát fenntartja.

Nagyknnizs a, 2ot2. március 5.
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