
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A LAJOSMIZSE, 0406 HELYRAJZI SZÁMÚ KIVETT 
ÚT MŰVELÉSI ÁGÚ TERÜLET ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL 

 

1.) Árverés kiírójának megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

2.) Árverés helye, ideje: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1.) Kistárgyaló termében 2015. július 24-én 10,00 órakor. 
 

3.) Árverés tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Mizse külterületen 
elhelyezkedő, 0406 helyrajzi szám, „kivett út” megnevezésű ingatlanának észak-
északnyugati irányba (0407/30 és 0405/5 helyrajzi számú ingatlanok közé eső) 2003 m2 
területrész értékesítése. A területrész 54 m2 mértékben vezetékszolgalmi joggal terhelt, 
melynek jogosultja az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft (6720 Szeged, Klauzál tér 1). 
 

4.) Árverés kikiáltási ára: 96.000.- Ft 
 

5.) Árverésen való részvétel feltételei: 
- Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, 

akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került és győztessé nyilvánítása 
esetén az árverező kizárólag vele köti meg a szerződést, valamint a hirdetményben 
meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy legalább a 
kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral és árverési előlegként (biztosítékként) a 
kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összeget a hirdetményben megjelölt módon és 
időben letétbe helyezett. 

-  A nyertes árverési vevő letétjét be kell számítani a vételárba, a többi letevőnek az 
biztosítékot az árverés befejezése után haladéktalanul vissza kell adni, illetve utalni. 

 

- A szerződés megkötésének határideje: az eredményes árverést követő 30 napon 
belül meg kell kötni a szerződést. 

 

Az ajánlattevőnek az árverésen történő megjelenésnél be kell mutatnia az árverés 
vezetőjénél: 

a. személyazonosság igazolására alkalmas iratát, ha gazdasági társaság 
képviseletében van jelen, akkor a gazdasági társaság 30 napnál nem 
régebbi eredeti cégkivonatát, aláírási címpéldányát, 

b. árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolását,  
c. meghatalmazását, amennyiben az árverésen való részvételre 

meghatalmazott útján kerül sor. 
 

6.) Árverési ajánlattétel módja: Ajánlatot szóban az árverésen lehet megtenni. 
 

7.) Árverésre kerülő ingatlant az alábbi időpontokban lehet megtekinteni: 
Az ingatlan személyesen a helyszínen bármikor megtekinthető. További információ 
Kovács Gábor főépítésztől kérhető a 76/556-161 telefonszámon munkaidőben. 
 

8.) Árverésre jelentkezés helye, határideje: Az árverésre az árverés helyszínén, az árverés 
megkezdése előtt, legkésőbb 9.50 óráig lehet jelentkezni. 
 

9.) Árverési előleg (biztosíték) összege, letétbe helyezésének módja és határideje: 
Árverési előleg (biztosíték) összege a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összeg, melyet a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában az árverés napján 9.30 óráig kell 
letétbe helyezni. 
 

10.) Vételár megfizetésének helye és módja: a szerződésben foglaltak szerint. 
 

A kifüggesztés napja: 2015. július 8. 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata 


