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KÖnUPNOI RPNOVÉOPLMI TECHNIKUM

Szám: 23 022-206 l 17 l 2022.

ÁnvERESI HIRDETnrnNy
a körmendi Rendvédelmi Technikum által

értékesítésre kínált gépjármíivek nyilvrános árveréséhez

A Körmendi Rendvédelmi Technikum (9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7,, a továbbiakban
Áwereztető) anenzeti vagyonról szóló 20II. évi CXCVI. törvény, az államivagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 25412007. (X. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alaplánnyilvános ár-
verésen értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az Aryereztető vagyonkezelésében lévő
alábbi gépjárműveket:
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A fenti ingóságok egyenként vagy együttes árverési tételként kerülnek értékesítésre.

Az Áwereztető kéri az árverezőket, hogy az ingőságok megtekintése során különös tekintettel
ellenőnzzék a gépjárművek egyedi azonosítóit, alkatrészeínek, tartozókainak meglétót, esetle-
ges hiányát. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az ingóságok áIlapotát és a fellel-
hető lényeges információkat megismerjék. Ezektudatában tegyenek vételi ajánlatot,ugyanis az
ezekből eredő valamennyi kockázat az árverezőt terheli. Az Árvereztető az árverésen értéke-
sített ingóságok tekintetéberr az ingóságokra jótállást, kellékszavatosságot nem vállal.
Awereztető tájékoztatja az Arverezőket,hogy az árverési hirdetményben szereplő ingóságok
per-, igény- és tehermentesek.

Az árverés nyilvános, az áwerés lebonyolításaközjegyző jelenlótében kerül sor. Az árverést a
Árvereztető alkalmazottja folytatja le. Az Áwereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az
árverés részletes feltételeit, a lebonyolítás rendjét.

1) Az árverés helye:

Körmendi Rendvédelmi Technikum,9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7. szám alatti
objektuma.
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2) Az árverés időpontja:

2022. fetrruár 23. (szerda) 0q ls őrátől
Árverési regisztráció kezdete: 2022. február 23. (szerda) 0q U őútől

3) Ajelentkezés, illetve az árverésen való részvétel feltételei

A 25412007. (X.ry.) Kormányrendelet 27 § (1) bekezdés a|apján - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - állami vagyont nem lehet értékesíteni olyan személy részere, aki vagy amely

- az adőzás rendjéről szőlő 2017. CL törvény 7 § 3a. pontja szerinti, lejárt esedékes-
ségő köztartozással rendelkezik, vagy

- a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló,lejárt1artozással rendelkezik.

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni szernélyesen vagy meghatalmazott útján lehet
az a|áhbi iratok bemutatásával:

a) Azonosításra szolgálő iratok:

Természetes szemóly esetén a személyazonosság igazolására személyi igazolvány vagy
útlevél vagy űj típusú kártya formátumú gepjarművezetőí engedély; meghatalmazás ese-
ténközjegyző áItal hitelesített közokiratba vagy teljes bizonyitő erejúmagánokiratba fog-
lalt meghatalmazás.

Jogi személyek esetén harminc napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített eredeti
cégkivonat, va1y abejegyeztetés folyamatba tételét igazolő cégeljarási ígazolás és alá-
írási címpéldány vagy aláirás minta eredetben.

Egyéni vállalkoző esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott kivonat.

b) Kőztartozásmentességigazolása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal általkiállított, harminc napnál nem régebbi igazolás arről,
hogy az adőzás rendjéről szőIő 2017. évi CL törvóny 7 § 34. pontja szerinti, lejárt esedé-
kességű köztartozással nem rendelkezik (,,nullás igazolás"). A nullás ígazolás benyújtása
természetes személy esetén is szükséges. Amennyiben az árverező szerepe a NAV köz-
tartozásmentes adózói adatbazisában, űgy ezen igazolás benyujtása nem szükséges, ha-
nem elegendő anyilvántartás adattartalmának kinyomtatása és becsatolása vagy egyszerű
nyllatkozatarról, hogy adőző szerepel aköztartozásmentes adőzőiadatbáu;isban(l. számú
melléklet).

c) Átláthatóságínyllatkozat

A nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint, nemzeti vagyon tulajdonjogát átrghazni természetes személy, vagy a 3. § (1) be-
kezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átláthatő szervezetrészére lehet. Az átláthatőságről
a nyertes árverezőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell.

Az árverés megkezdése előtt az írvereztetőkőzjegyző jelenlétében tételesen ellenőrzi az
előírt iratok, igazolások meglétét. Kérjük, hogy ennek időigényére tekintettel az árverés
napján 09 § óráig az árverés helyszínén megjelenni szíveskedjenek! Amennyiben vala-
mely irat, vagy igazoláshiányzik, úgy a jelentkező nem licitálhat.
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4) Előzetes megtekintés

Az étrverés targyát kepező gépjárművek telefonon történő előzetes időpontegyeztetés
alapj án me gtekinthetők a Körmendi Rendvédelmi Technikum obj ektumáb an.

5) Kapcsolattartás

Árverésre jelentkezéssel, részvóteli feltételekkeI, és az értékesítésrekinált gépjárművek
megtekintésével kapcsolatos kérdésekben illetékes:

Ancsin Lászlő r. mk. alezredes, technikai osztáIyvezető
mobil: 30/4008878
e-mail: ancsinl@,krvt.police.hu

6) Árverési biztosíték

Az árverési biztosíték összege 10.000,- Ft. Az árverési biztosítékot az árverést megelő-
zően kell a technikum pénztátrába befizetni. Az ítwerési biztosíték összege avételárba
beleszámít, a nem nyertes árverezőkrészére visszaftzetésre kerül.

1) Az árverés lefolytatása

Az érverés levezetése magyff nyelven történik, az ánverczők a regisztráció során sorszá-
mot kapnak. Az íngőságía az iárverés a sorszám szerinti sorrendben történik. Az adott
árverési tételre történő licitálás, annak kikiáltási árárőlindul. A licitlépcső 10.000,- forint.
Az ttrverezők sorszámuk magasba emelésével jelzIk, hogy a licitlépcsőként emelkedő arat
tartJak. A licitálást vezető,licitlépcsőnként halad az árban felfeié mindaddig, amig egyet-
len licitáló marad versenyben. Amennyiben a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem
tesznek, tryy az árverést az adott árverési tétel vonatkozásáhan eredménytelennek kell
nyilvánítani. Az adott árverési tétel esetében a nyertes az az árverező, aki a legmagasabb
qán|atotteszi. Az árverező a vóteli ajénlatot nem vonhatja vissza.
Az értékesítés során előnyt élvez az az átverező, aki mindkét járművet a legmagasabb ár
fi gyelembe vételével megvásárolj a.

8) A vételár megfizetése

Az Árvereztető avételánől az árveréstkövetően azonnal, szímlát állít ki.

Az adásvételí szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árs,erező 2022. már-
cius 2. napJéig az étrverési vételárat a Körmendi Rendvédelmi Technikumnak aMagyar
Allamkincstámál vezetett 10047004-01392320-00000000 számű bankszámlájára át-
utalja, vagy készpénzben a Körmendi Rendvédelmi Technikum pénztárábabefizetí.

9) Az adásvételi szerződés megkötése

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes fuvercző az árverési
tétel vételárát befizesse , és abeftzetést igazol ő bizonylatot bemutas sa. Az ÁNereztető a
nyertes árverezővel legkésőbb 2022. március 4. napjáig adásvételi szerződést köt.
Amennyiben a nyertes átrverező a hirdetményben előirthatáidőig a teljes vételáratnem
ftzetimeg,ya1y aszetződést, neki felróható okból nem köti meg, úgy kell tekinteni, hogy
a jogügylettől visszalépett, és ebben az esetben abeftzetett árverési biztosítékot elveszti.
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Amennyiben a nyertes áwerező az adotttétel vonatkozásábanvisszalép, űgy Árvereztető
a sorban következő, legmagasabb ajánlatot tevő árverezőveljogosult az adásvételi szer-
ződést megkötni.

10) Azingőságbirtokbaadása

A gépjármű átaőására a nyertes áwerező részere, az adásvételí szerződésben meghatfuo-
zott időpontban kerül sor.

11) Egyebek

Az Arvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az áwerésihirdetményt az árverésidőpontját
megelőzően kártédtési, illetve kártalanítási kötelezettség nélktil visszavonja, melyről a
hirdetmény közlésével megegyező helyeken új abb hirdetménl tesz közzé.
Az áwerési hirdetmónyt nem lehet az rárverós napJan visszavonni.
A járvmyhelyzetre tekintettel kérjük, hogy a gépjárművek megtekintése alkalmával,1|-
letve az árverésen maszkot használni, illetve a megfelelő védőtávolságottafiani szíves-
kedjenek.

Körmend, 2022. február 7

r. mk. ezredes
yettes

Jogi szempontból ellenőrizve:
Körmend, 2022. február 7.

Q-) "",(
Dr. Nátkai Györgyi r. al

kamarai jogtanácsos
KASZ: 36014341

Dr, Nátkai Györgyi r, alezredes

kamarai jogtanácsos

XnSZ,'36074M7
XOrmen 
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. gazdaság1 társaság..; e-mail cím:

nyilatkozom,

a kópviselt gazdaságs társaságnak nincs az adőzás rendjóről szőlő 2017. évi CL tör-
vény 7. § 34. pontja szerinti, harminc napnáI régebben lejárt esedékességű köztarto-
zása;

a kópviselt gazdaságs társaságnak aMagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel szemben
nem rendelkezik lqárt tartozással.

Körmend,2022. február

aláirás

o

o
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(születési név:

adóazonosító jelan.

Alulírott

telefonszám:
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.; e-mail cím:

szám alatti lakos.

nyilatkozom,

nincs az adőzás rendjéről szőIő 2017. évi CL törvény 7. § 34. pontja szerinti, harminc
napnál régebben lejárt esedékességú köztartozásom;

aMagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel szemben nem rendelkezem |{áfttartozással

Körmend,2022. február

..),
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o
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