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KÓnVENOI RPNOVÉOPLMI TECHNIKUM
Szám: 23 022 -206

l 49 l 2022.

ÁnvERÉsI HIRDETtvtÉNy
a

Körmendi Rendvédelmi Technikum által

értékesítésrekínált gépj árművek nyilvános árveréséhez

A Körmendi Rendvédelmi Technikum (9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7., a továbbiakban
Árvereztető) anemzeti vagyonról szóló 20II. évi CXCVI. törvény, az áI|amívagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal valő gazdáIkodásról szőlő 25412007. (X. 4.)

Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapjánnyilvános árverésen értékesítia Magyar Áttam tulajdonában és az Arvereztető vagyonkezelésébenlévő
alábbi gépjárműveket:

Műszaki

I(ikiáltási

Rendszám

Gyártmány, típus

1

LIX 380

Mitsubishi Lancer

2009

2023,01.08

326 525

800 000,-

2.

KDC 416

skoda octavia

2005

2022.II.15.

357 944

160 000,-

J

KoL

Nissan Almera

2005

2022.1I.I8

239 I42

330 000,-

Ssz.

730

A fenti ingóságok egyenként vagy

Gyártási
eV

vizsga ervényessége

Futott km

ár
(bruttó

F0

együttes árverési tételkéntkenilnek értékesítésre.

Az

Árvereztető kéri az árverezőket, hogy az ingőságok megtekintése során kiilönös tekintettel
ellenőrizzék a gépjárművek egyedi azonosítóit, alkatrészeinek, hrtozékainak megiétét,esetleges hiányát. Tegyenek meg mindent annak érdekében,hogy az ingóságok állapotát és a fellelhető lényeges információkat megismeq'ék. Ezektudatában tegyenek vételi qénlatot,ugyanis az
ezekből eredő valamennyi kockáuat az árverezőt terheli. Az Árvereztető azárverésen értékesített ingóságok tekintetéberr az ingőságokra jótállásto kellékszavatosságot nem vállal.
Arvereztető tájékoztatja az Arverezőket, hogy az árverési hirdetményben szereplő ingóságok
per-, igény- és tehermentesek.

Az

árverés nyilvános, az árverés lebonyolításaközjegyző jelenlétében kerül sor. Az árverést a
Arvereztető alkalmazottja folytatj ale. Az Árs,ereztető az árverés megkezdésekor ismert eti az
árverés részletes feltételeit, a lebonyolítás rendjét.

1)

Az árverés helye:

Körmendi Rendvédelmi Technikum, 9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7. szám alatti
objektuma.

2

2)

Az árverés időpontja:

október 13. (csütörtök) 09 J0 órától
Arverési regisztráció kezdete: 2022. október 13. (csütörtök)
2,022.

3)
A

09

§ órátót

A jelentkezés, illetve az árverésen való részvétel feltételei:

25412007.

rendelkezik

-

(X.N.) Kormányrendelet 27 § (1) bekezdés alapján - ha törvény eltérően nem

vagyont nem lehet értékesíteniolyan személy részére, aki vagy amely
az adőzás rendjóről szőlő 2011. CL törvény 7 § 3a. pontja szerinti, lejárt esedékességő köztartozással rendelkezik, vagy
atulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló,Iejárttartozással rendelkezik.

- állami

Az áwerésenrésztvenni ós vóteli ajlnlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott

útján lehet

az a|áhbi iratok bemutatásával:

a)

Azonosításra szolgílő iratok:

Természetes személy esetén a szemé|yazonosság igazolásfua személyi igazolvány vagy
útlevélvagy űj típusúkartya formátumú gépjárművezetői engedély; meghatalmazás eseténközjegyző által hitelesített közokiratba vagy teljes bizonytő erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.

Jogi személyek esetén harminc napnál nem régebbi, kőzjegyző által hitelesített eredeti
cégkivonat, yagy abejegyeztetés folyamatba tételétigazolő cégellarási igazolas és aláírási címpéldány vagy aláirás minta eredetben.
Egyéni vállalkoző esetén az egyéni vállalkozók nyilvrántartásából

b)

kinyomtatott kivonat.

Köztartozásmentességigazo|ása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal általkiáIlított, harminc napnál nem régebbíígazolásartől,
hogy az aőőzás rendjéről sző|ő 2017. évi CL törvény 7 § 34. pontja szerinti, lejárt esedékességú kőztartozással nem rendelkezik (,,nullás igazolás"). A nullás igazolás benyújtása
természetes személy esetén is szükséges. Amennyiben az árverező szerepe a NAV köztaftozásmentes adőzői adatbáziséhan, úgy ezen igazolás benyujtása nem szükséges, hanem elegendő a nyilvántartás adattartalmánakkinyomtatása ós becsatolása vagy egyszeű
nyllatkozat arról, hogy adőző szerepel aköztartozásmentes adózői adatbázisban(L számú
melléklet).

c)

Átláthatósági nyilatkozat

A nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. törvény 13.

§ (2) bekezdésében foglaltak
szerint, nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes szemóly, yagy a 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglaltak szerinti átláthatő szervezetrészére lehet. Az íltláthatőságről
a nyertes árverezőnek legkésőbb a szerződéskötéskor

Az

nyilatkoznia kell.

árverés megkezdése előtt az árvereztetőkőzjegyző jelenlétében tételesen ellenőrzi az
előírt iratok, ígazolások meglétét.Kérjük, hogy ennek időigényére tekintetteí az árverés
napján 09 § óráig az áwerés helyszínénmegjelenni szíveskedjenek! Amennyiben valamely irat, vagy igazoláshianyzik, úgy a jelentkező nem licitálhat.

J

4)

Előzetes megtekintés

Az

áwerés tárgyát ke,pező gépjárművek telefonon történő elŐzetes időPontegYeztetés
alapjánmegtekinthetők a Körmendi Rendvédelmi Technikum obj ektumában.

5)

Kapcsolattartás

kínált gépjárművek
Árverésre jelentkezéssel, részvételifeltételekk el, és az értékesítésre
megtekintésével kapcsolatos kérdésekbenilletékes:
Ancsin Lászlő r. mk. alezredes, technikai osztá|yvezető
e-mail: ancsinl@krvt,police,hu
mobil: 30/4008878

6)

Árverési biztosíték

Az

árverési biztosíték összege 50.000,-

Ft. Azárverési biztosítékot az

árverést megelŐ-

vételáíba
zően kell a technikum pénzífuéhabefizetni. Az árverési biztosíték Összege a
beleszámít, a nem nyertes áw erezők részérevisszaftzetésre kerül.

7) Az árverés lefolytatása
sorszáérveréslevezetésemagyar nyelven történik, az árverczők a regisztráció során
adott
Az
történik.
sorrend-ben
mot kapnak. Az ingősáii * arverés a sorszám szerinti
forint.
árverési tételre töfté;ő lúitálás, annak kikiáltási árárőIindul. A licitlépcső 10.000,Az áwerezők sorszámuk magasba emelésével je7zík,hogy a licitlépcsőként emelkedő árat
taítják.A licitálást vezető,hóitlépcsőnként halad az árban felfelé mindaddig, amíg egYetajánlatot nem
len licitáló marad versenyben. Amennyiben a kikiáltási áron érvónYes vételi
kell
tesznek, űEy az árverési az adott árverési tétel vonatkozásában eredménYtelennek
nyilvanítani . Az adottárverési tétel esetében a nyertes az az árverezŐ, aki a legmagasabb
qánlatotteszi. Az árvercző a vételi ajánlatotnem vonhatja vissza.
Az értékesitéssorán előnyt éIvez az az árvercző. aki mindhárom járművet a legmagasabb
ár fi gyelembe vételével megvásárolj a.

Az

8)

A vételár megfizetése

Az

Árvereztető avételárról az árveréstkövetően

azowtú, szám|át állít ki.

oktŐadásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes érverező 2022.
MagYar
a
ber 18. napjáig az fuverési iet"tlout a Körmendi Rendvédelmi Technikumnak
Árru-ra""rtűíú, vezetett 10047004-01392320-00000000 számí bankszámlétlára át,
utalja, vagy készp énzbena Körmendi Rendvédelmi Technikum pénztárábabefizeti.

Az

9) Az

adásvételi szerződés megkötése

adásvételí szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes áryerező az árverési
a
tétel vételaíát befizesse , és ibefizetést igazol ő bízonyl-itot bemutas sa. Az Árvereztető
nyertes áwerczővel legkésőbb 2022. október 2l. napjáig adásvéteÜ szerződést kÖt.
nem
Amennyiben a nyertes fuverező a hirdetményben előírt határidőig a teljes vételárat
ftzetimeg,rugyászerződést,neki felróható okból nem köti meg, Úgykell tekinteni, hogY
biztosítékotelveszti.
a jogügylettőűisszalépett, és ebben az esetben abeftzetett árverési

Az

4

Amennyiben a nyertes írverező az adotttétel vonatkozásábanvisszalép, így Árvereztető
a sorban következő, legmagasabb ajánlatot tevő árverezőveljogosult az adásvételi szerződést megkötni.

10)

Azlngőságbirtokbaadása

A gépjármű

átadására a nyertes érvercző részere, az adásvételi szerződésben meghatározott időpontban kerül sor.

11)

Egyebek

Az

Árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverésihirdetményt az áwerésidőpontját
megelőzően kártédtési,illetve kártalanitási kötelezettség nélktil visszavonja, melyről a
hirdetmény közlésével megegyező helyeken új abb hirdetményt tesz közzé.
Az árverési hirdetményt nem lehet az árverés napjánvisszavonni.
A járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy a gépjrárművek megtekintóse alkalmával, ilIetve az árverésen maszkot használni, illetve a megfelelő védőtávolságottartani szíveskedjenek.

Körmend, 2022. szeptember 22.

k

ezredes
yettes

gazdasági

Jogi szempontból ellenőrizve:
Körmend, 2022. szeptember 22
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Dr. Nátkai Györgyi r

kamarai jogtanácsos

KASZ:36074347

L

szítmumelléklet

NYILATKOZAT

Alulírott

(születési
,)

an.

),

1akhely

mint

a

(székhely: .
telefonszám

; adőszám:

cg:

; e-mail cím:

gazdasági társaság

képviselője

nyilatkozom,
hogy
o

képviselt gazdasá§ tarsaságnak nincs az adőzás rendjéről szőlő 2017. évi CL törvény 7, § 34. pontja szerinti, harminc napnáI régebben lejárt esedékességúköztartozása;

o

a képviselt gazdaságí társaságnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel szernben
nem rend elkezík lej árt l'arto záss al.

a

Körmend,2022.

október

aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott

.

an.

adóazonosító jel

(sniletési név:

...),

szám alatti lakos

nyilatkozom,
hogy
o

ntncs az adőzás rendjéről szőIő 20I]. évi CL törvény 7. § 34, pontja szerinti, harminc
napnál régebben lej árt esedékességúköztartozáso m ;

o

a

Magyar Nemzeti Yagyonkezelő Zrt-vel szemben nem rendelkezem lejárttartozássa|

Körmend,2022.

október

aláírás

