
 

A CASH & LI MES Va gyon ke ze lõ és Fel szá mo ló Zrt. (Cg.: [01 10 043611]; 1022 Bu da pest, Bim bó u. 29.; adó szá ma:
[11076663-2-41]) mint a Fõ vá ro si Tör vény szék 28. Fpk. 01-2012-006334/3. szá mú vég zés sel el ren delt FAD DI DU NA-M
 Építõipari és Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 730606]; 1182 Bu da pest, Alacs kai út 26.; adó szá ma: [11294591-2-43]) fel -
szá mo ló ja (a fel szá mo lá si el já rás kez dõ nap ja: 2021. jú li us 6.), a több ször mó do sí tott 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) ha tá lyos ren del -
ke zé sei és a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de le te alap ján

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján ér té ke sí ti adós tár sa ság ki zá ró la gos tu laj do ná ban lé võ aláb bi in gat la nát:
1. Bu da pest:
Cím: 1239 Bu da pest, Sod ro nyos u. 32.
Ki vett la kó ház, ud var, bel te rü let.
Hely raj zi szám: 187215/5.
In gat lan te rü le te: 1380 m2.
Tu laj do ni há nyad: 5/40.
Tu laj do nos: FAD DI DU NA-M Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (1182 Bu da pest, Alacs kai út 26.) (tu laj do ni la pon: 7133 Fadd,

Arany Já nos u. 200.).
Ál la po ta: az ál lé kony, jó mû sza ki ál la po tú alap szer ke ze ten be lül a vizs gált in gat lan rész az adat köz lés sze rint el ha nya golt ál la po tú,

vél he tõ en re le váns szer ke ze ti hi bák kal nem ter helt, a társ tu laj do nos ál tal la kott. Gya kor la ti lag az ér té ke sí tett tu laj do ni há nyad a 4. sz.
la kás 1/2 ré szé nek fe lel meg, mely la kás hasz ná la ta bí ró sá gi íté let alap ján nem ren de zett, a la kás hasz ná la tá nak meg osz tá sá ról a társ tu -
laj do nos sal kell meg ál la po dás ra jut nia a ve võ nek.

Az érin tett la kás az épü let észa ki, ut ca fron ti sar ká ban áll, a pin cét, föld szin tet + te tõt eret fog lal ja el, össz köz mû ves.
A va gyon rész az osz tat lan kö zös tu laj don ban lé võ Bu da pest, 187215/5. hrsz. alatt fel vett in gat lan ban 5/40 tu laj do ni há nyad, amely

el mé le ti leg a 4. sz. la kás te rü le té nek 50%-ára biz to sít hasz ná la tot, és a hoz zá tar to zó kert te rü le té nek is ilyen ará nyú ré szét érin ti.
Az in gat lan rész fi zi kai bir to ká val a fel szá mo ló nem ren del ke zik, en nek meg fe le lõ en a bir tok ba adás a do log ki adá sa irán ti igény nek
az át ru há zá sá val va ló sul meg. Az in gat lan hasz ná la ti meg osz tá sa a tu laj do ni la pon II/6. alatt be jegy zett, szin tén 5/40 tu laj do ni
 hányaddal ren del ke zõ tu laj do nos sal a ve võ fel ada ta. Az in gat lan rész lak ha tó vá té te le is a ve võ fel ada tát je len ti.

Tu laj do ni lap II. rész (tu laj do no sok):
Tu laj do ni há nyad: 5/40.
Be jegy zõ ha tá ro zat ér ke zé si idõ: 241445/2/2001/01.10.24.
Jog cím: adás vé tel.
Jog ál lás: tu laj do nos.
Név: FAD DI DU NA-M Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft. 
Cím: 7133 Fadd, Arany Já nos u. 200.
To váb bi há rom tu laj do nos 10/40 tu laj do ni há nyad dal, egy pe dig 5/40 tu laj do ni há nyad dal ren del ke zik. Ezen társ tu laj do no so kat

elõ vá sár lá si jog il le ti meg.
Tu laj do ni lap III. rész (be jegy zett ter he lé sek a II/3. tu laj do nos ra):
35. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 193601/1/2011/11.12.20.
Uta lás: II/3.
Per in dí tás.
10.P.20.288/2011/17.
Jo go sult: Fõ vá ro si Bí ró ság (1051 Bu da pest, V. ker. Mar kó u. 27.).
45. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 124451/1/2021/21.06.17.
Uta lás: II/3, II/6.
BHP-9 Pénz ügyi Szol gál ta tó Zrt. (2119 Pé cel, Ko vács u. 2.).
Jel zá log jog: 12 000 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig.
46. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 139718/1/2021/21.07.22.
Uta lás: II/3, II/6.
BHP-9 Pénz ügyi Szol gál ta tó Zrt. (2119 Pé cel, Ko vács u. 2.).
Jel zá log jog: 30 000 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig.
47. Be jegy zõ ha tá ro zat, ér ke zé si idõ: 139718/1/2021/21.07.22.
Uta lás: III/46.
BHP-9 Pénz ügyi Szol gál ta tó Zrt. (2119 Pé cel, Ko vács u. 2.).
El ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom a jel zá log jog biz to sí tá sá ra.
Az in gat lan 63 m2 te rü le tén ve ze ték jo ga van az EL MÛ HÁ LÓ ZA TI Kft.-nek.
Az in gat lan becs ér té ke (net tó): 9 500 000 Ft.
Mi ni mál ár a becs ér ték 100%-a (net tó): 9 500 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 475 000 Ft.
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Az in gat lan el sõ hir de té se.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dés sze rin ti ér te sí té si kö te le zett ség nek a fel szá mo ló ele get tett, az érin tet tek

azt nem el le nez ték.
A fel szá mo ló nak az elõ vá sár lá si jo go sul tak ról tu do má sa van.
Az aján la ti biz to sí té kot a fel szá mo ló CASH & LI MES Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél ve ze tett 11701004-20246929-00000000 sz.

EÉR-szám lá já ra (köz le mény ro vat ba: „FAD DI DU NA-M Kft. fa in gat lan pá lyá zat”) kell meg fi zet ni.
A nyer tes pá lyá zó ál tal fi ze tett biz to sí ték a vé tel ár ba be szá mít, míg a töb bi pá lyá zó be fi ze tett aján la ti biz to sí té kát a pá lyá zat ki -

értékelését kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül a ki író vissza fi ze ti.
Az EÉR ren de let 13. § (2) és (3) be kez dé sei sze rint, a Cstv. és az Ért. Korm. ren de let sze rin ti pá lyá za ti biz to sí ték be fi ze té sét az ér té -

ke sí tõ a pá lyá zat hir det mé nyé ben meg je lölt kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ 24 órá val el len õr zi. A pá lyá za ti biz to sí té kot ezen idõ pon tig
nem tel je sí tõ sze mély az ér té ke sí tés ben nem ve het részt. A pá lyá za ti biz to sí ték össze ge a hir det mény ben meg je lölt fi ze té si szám lá ra
tör té nõ be ér ke zés kor mi nõ sül meg fi ze tett nek.

A be fi ze té sek és a sza bály zat ban elõ írt fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a sza bály ta la nul el já ró pá lyá zót az ér té ke sí tõ az ér té ke sí tés -
bõl ki zár ja, és ré szé re a meg fi ze tett pá lyá za ti biz to sí té kot vissza utal ja. Az ér té ke sí tõ ak kor ak ti vál ja az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si
Rend szer pá lyá zó ként tör té nõ hasz ná la tá hoz szük sé ges fel hasz ná lói azo no sí tót, ha a pá lyá za ti biz to sí ték a fen ti ek ben meg ha tá ro zott
idõ pon tig meg fi ze tés re kerül.

A pá lyá za ti aján la ti biz to sí ték meg fi ze té se kor a pá lyá zó nak a ban ki uta lá si köz le mé nyé ben fel kell tün tet nie az ér té ke sí tés
EÉR-azo no sí tó szá mát és az azt tar tal ma zó ér té ke sí tés re je lent ke zés kor ka pott, „F” be tû vel kez dõ dõ fel hasz ná ló azo no sí tó szá mát
egy aránt (pl. P2504545F01).

Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: az ér té ke sí tés az áfa-tv. 142. § (1) be kez dé se sze rint az adó fi ze tés re kö te le zett adó alany
 esetén for dí tott áfa, az adó meg fi ze té sé re a ve võ kö te le zett. Egyéb eset ben áfás.

A tu laj do no si há nyad a csõd tör vény 38. § (4) be kez dé se alap ján tö röl he tõ ter hek tõl men te sen ke rül ér té ke sí tés re.
A fel szá mo ló nak kör nye ze ti te her rõl nincs tu do má sa.
Az ér vé nyes aján lat té tel fel té te lei:
– a pá lyá zó fõbb ada ta i nak be mu ta tá sa;
– aján lott net tó vé tel ár és fi ze té si fel té te lek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa;
– vé tel ár fe de zet iga zo lá sa (ban ki fe de zet iga zo lás, ga ran cia, hi tel ígér vény vagy le té te mé nyes ügy véd ál tal iga zolt ügy vé di le tét)

a vé tel ár nak hát ra lé võ ré szé re;
– az aján la ti biz to sí ték be fi ze té se a fel szá mo ló CASH & LI MES Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél ve ze tett 11701004-20246929-00000000 sz.

EÉR-szám lá já ra (köz le mény ro vat ba: „FAD DI DU NA-M Kft. fa in gat lan pá lyá zat”) kell meg fi zet ni. A be fi ze tés bi zony la tát má so lat ban
kér jük a pá lyá za ti anyag hoz mel lé kel ni;

– leg alább 60 (hat van) nap aján la ti kö tött ség vál la lá sa;
– vé tel ár át uta lás sal tör té nõ meg fi ze té sé nek vál la lá sa a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül, rész let fi ze tés re nincs le he tõ ség;
– nyi lat ko zat, hogy az in gat lant a meg te kin tett ál la pot ban, kel lék sza va tos ság és ga ran cia nél kül vá sá rol ja meg;
– nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy a tu laj do ni há nyad te kin te té ben a hasz ná la ti jog ban va ló meg ál la po dás és a bir tok ba vé tel,

va la mint az in gat lan rész lak ha tó vá té te le ve võt ter he lõ fel té te le it az aján lat te võ el fo gad ja;
– gaz da sá gi tár sa ság ese tén egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél dá nya. Ma gán sze mély 

pá lyá zó ese tén az azo no sí tás ra szol gá ló ok má nyok csa to lá sa;
– a nyer tes pá lyá zó nak vál lal nia kell, hogy a szer zõ dést a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy véd köz re mû kö dé sé vel kö ti meg, és a szer zõ -

dés kö tés sel fel me rült ügy véd költ sé ge it (a brut tó vé tel ár 1,5%-a) meg fi ze ti. Ezen költ ség ese dé kes sé ge a szer zõ dés kö tés nap ja.
Az ügy vé di költ sé get a nyer tes pá lyá zó nak az er rõl szó ló ér te sí tést kö ve tõ há rom na pon be lül a fel szá mo ló nál kell le tét be he lyez nie;

– a nyil vá nos ér té ke sí té sen tu laj don jo got szer zõ pá lyá zó az adós sal szem ben be szá mí tás sal nem él het;
– a szer zõ dés kö tés fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó iga zol ja a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 6. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti

ju ta lék EÉR mû köd te tõ je ré szé re tör té nõ meg fi ze té sét.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti el bí rá lás mód ja: 
Az ér vé nye sen be nyúj tott pá lyá za tok kö zül nyer tes a leg ma ga sabb vé tel árat kí ná ló pá lyá zó, aki a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon

be lül vál lal ja a tel jes vé tel ár meg fi ze té sét. 
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül, át uta lás sal.
Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
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 az ott meg ha tá ro zott szem pon tok 

sze rint.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2022. ok tó ber 19. 11 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2022. no vem ber 7. 10 óra 00 perc.
Az ér té ke sí tõ 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 sá ról vagy pe dig ér vény te len né,

 illetõleg ered mény te len né nyil vá ní tá sá ról köz le ményt tesz köz zé az EÉR in ter ne tes fe lü le tén.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re az ered mény hir de tést kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A nyer tes

pá lyá zó ál tal fi ze tett aján la ti biz to sí ték (bá nat pénz) a vé tel ár ba be szá mít, míg a töb bi pá lyá zó be fi ze tett aján la ti biz to sí té kát a pá lyá zat
ki ér té ke lé sét kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül a ki író ka mat men te sen vissza fi ze ti. 

Az in gat lan át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes pá lyá zó a vé tel ár hi ány ta lan meg fi ze té sét kö ve tõ 15. na pon ve he ti bir tok ba
az in gat lant. Az in gat lan rész fi zi kai bir to ká val a fel szá mo ló nem ren del ke zik, en nek meg fe le lõ en a bir tok ba adás a do log ki adá sa
 iránti igény nek az át ru há zá sá val va ló sul meg.
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A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy fenn tart ja a jo got ar ra, mi sze rint a pá lyá za tot – meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban – ered -
mény te len né nyil vá nít sa. Eb ben az eset ben a ha tá lyos Cstv. ide vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján ki fe je zet ten fenn tart ja a jo gát
új pályá zat ki írá sá ra. A fel szá mo ló ezen dön té se mi att a pá lyá zók kö ré ben ke let ke zõ bár mely ká rért va ló min den fe le lõs sé gét már
most ki zár ja.

Amennyi ben 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 ér ke zik, ez eset ben
az aján lat te võk kö zött nyil vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor, mely nek fel té te le it, az ár tár gya lás meg kez dé sét, a részt ve võk kel
az EÉR-en ke resz tül is mer te ti a fel szá mo ló [Cstv. 49/A. § (4) be kez dés]. Az aján la ti biz to sí ték vissza fi ze té sé re ez eset ben a nem nyer -
tes pá lyá zók nak az ár tár gya lás le zá rá sát kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül ke rül sor.

A fel szá mo ló fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy amennyi ben a szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem
jön lét re vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti, a fel szá mo ló
ezt az össze get az ér té ke sí té si be vé tel ré sze ként szá mol ja el [237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (7) be kez dés a), b) pont ja].

A meg hir de tett in gat lan nal kap cso la to san egyéb in for má ci ók, il let ve az in gat lan meg te kin té sé re idõ pont-egyez te tés az aláb bi telefon -
számon kér he tõ: 06 (46) 359-227.

* * *

9346 C É G K Ö Z L Ö N Y  II. K Ö T E T  [2022. szeptember 29.] 39. szám

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

