
 

NYÍLVÁNOS  ÁRVERÉSI   HIRDETMÉNY 
 
Az árverést kiíró megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
Az árverés helye és ideje: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

                  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Díszterem 
                                          2013. július  26. (péntek) 10:00 óra 
Az árverésre kerülı vagyontárgy megnevezése, a kikiáltási ára: Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 
123. szám alatti (volt Szülıotthon) bérbeadás útján történı hasznosítása (224 m2 –es, egyedi gáz 
központi főtéses fıépület), 
314.960.-Ft+27%ÁFA/hó + rezsi 
Tájékoztatás a hasznosítás jellegérıl:  irodai hasznosítás határozatlan ideig, 30 napos 
felmondási idıvel  
Tájékoztatás az árverésen való részvételrıl:  Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az 
adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési elıleg letétbe helyezésre került és 
gyıztessé nyilvánítása esetén az árverezı kizárólag vele köti meg a szerzıdést; 
A szerzıdés megkötésére milyen határidı áll rendelkezésre:Az árverést követıen 8 nap. 
Tájékoztatás az ajánlatok megtételének módjáról: Az árverésre jelentkezni személyesen, vagy 
meghatalmazott útján lehet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében 2013. 
július 26-án 10,00 óráig az árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolása mellett. A 
meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. 
Tájékoztatást arról, hogy az árverésre kerülı vagyontárgyat hol és mikor lehet 
megtekinteni, illetve azokról hogyan lehet további információhoz jutni : Az árverésre kerülı 
ingatlant  2013. július 26-én 8,00-9,00 óráig lehet megtekinteni. 
Tájékoztatást arról, hogy az árverésre meddig, milyen módon és hol lehet jelentkezni: Az 
árverésre jelentkezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati  Hivatal dísztermében 2013. július 26-án 10,00 óráig az árverési biztosíték letétbe 
helyezésének igazolása mellett.  
Az árverési biztosíték összege, letétbe helyezésének módja és határideje: Az árverési elıleg 
összege 800.000.- Ft, melyet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában 2013. 
július 26-án 9,45 óráig kell letétbe helyezni. 
Az árverésben való részvétel feltételei 

Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és idıben jelentkezett és 
nyilatkozott arról, hogy határozatlan idejő bérleti jog esetén a kikiáltási ár alapulvételével 2 havi 
bruttó bérleti díjnak megfelelı összeget a hirdetményben megjelölt módon és idıben letétbe 
helyezett.  
A nyertes árverési vevı letétjét be kell számítani a fizetendı bérleti díjba, a többi letevınek az 
biztosítékot az árverés befejezése után haladéktalanul vissza kell adni, illetve utalni. 
Az ajánlattevınek az árverésen történı adategyeztetésnél be kell mutatnia az árverés vezetıjénél: 
- a személyazonosság igazolására alkalmas iratát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, 
akkor a gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát; aláírási címpéldányát, 
- az árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolását, 
- meghatalmazását, amennyiben az árverésen való részvételre meghatalmazott útján kerül sor. 
 
A kifüggesztés napja: 2013. július 11. 

Lajosmizse Város Önkormányzata 


