
Árvcrósi hirdetnrénr,

A Tiszántúli víziigyi Igizgltóság (.1025 Debrecen, HatvaD u, 8-10,). nint kiíró
(tovítbbiakbani Kiíró) n_v-ilvános ár,vcróst hilrlet a vagyorrkezelósóbcn ílló területeken lóvő
20l 7. évi íútermés értéke§iiósórc.

A vcvó a megkiitendó adás\,ételi szerződós alapján kizlrríllag a terülctcn lóvó 1ijtermés
lckaszlrlírsára és a lermés elszállításáfa j ogosu]t-
Az árverés nyeltese ir szerzőclósbcn !3i!g291i\4;g,{!!g4 vállal köteiezettsógct. Az a vevő. aki
a kétszeri kaszálást ncm vég7i el, a ktjvetkezij é\,ben aZ áíl,elésen ncm vchet lészi.

Az egy szerzódésből szfumazó 500.000 lt-ot clérij számla órték cselén a teljes \,ételárat a
\evónek 5 napoi bc]ü] átütalássa] kell tcljesítenie, így álutalásos lizetés ésetón a Bnnk ii]tal
kjítllitott iga7o]ás ben,vújtása vagy az igazgalóság számláján történő jóváíl-ás utltn köthetij tneg

Regiszfuációra csal( az álverés kezdési idiipontját egelőZő eg,v órába1l van lchetőség,

Első kaszálás határideje:2017 év július 15.
A második kaszálís határidcjc: 2017. .év augusztus 31.

Án crós helye, icleje:
Polgári SZal(aszmórnöl§óg
20l7. ér,május hónap 22, nap 10:00 óra

Regisztráció: 9:00 {ől 10|00 -ig

Arverésre bocsátott flitcnnós hcl

?ccr,,' 'r_ üÉ_1 .!11'.i

Tclcpüló§ szelYénysZám TerüIet kikiáItá§iár
Ft/tcrület

1 52+]00 52+800 0,25 375

2- Polpár Tisza bp 52+tjo0 53+Llr:)0 0,50

5j+i]í)í] 050 75()

.l. Tiszr hn 5,]+]í](] 050 ]5()

PUlgjr 53+41)() 5]]+6{)t) 0,_50 750
6 53+6()() 5]]+t()() ()50 750
1- Po]sáI 5:]+800 ,15+,11l0 0.50 750
8, Po]pál 5.1+00t) 51+200 0.50 750
9. Tisza bo 5,1+200 5,1+,100 0,50 ]5l_)

]0 Tisza bp 54+600

1I. Tisza bp 51+800 0.50

17 P] ]Ajr j4+8í]() 55+i](l0 0,50 ]50
]3 5l+(X)() 55+2{]() ().5(] 750

LA NC h,o K KoRoS L1 PosI CS.1TORN,4
J, l|i . l n,,l, \..,"n, l2Jo 1+904 l (){] l5t)(lUltik! !

Az árvcíós során tctt ajánlat nettó érték, a kialakult vételárat 27ol.-os AFA terhcli.



Az árl crési eljárássa] és a7 ingatlanok megtckintósének lelrctóségél,el kapcso]niban további

inIomációval .szolgál Szeles András (név), (e1: 30/349-66,1,1). rnurrkaic]őbcn 9,15 óra között,

Jc]entkezni lehet: az ílvelés napián a 1eot mcgielijlt helycn aZ álverési jegy7ökönyv

rnellékletét képe7ó.jelenlót] ív aláíúsávai.

AZ án elést az i'lNelósi bizottság lolytatja 1e.

Az árvelczők a kildáltási árró1 indrLlva licitá]hatnak. Eg_v egy ráajánlás mininális összege

(licillópcsó) 1-,10 licit: 500,- Ft
11-20licit 1000., Ft

Kifu ggeSZlés jdópontja:

(önkoTmányzati, vag,v igazgatósági pecsét, aláírás)

árveiést vezető által meghat'rlozott mérték

A. fútcrmést az árver,éscn aZ a lcgmagasabb vételárat ajánió \,eheti meg, akinek ajár.lata rT em

lehet kisebb a kikiáltási ámáL. Azonos vélelár ajárllat esetén aZ áNcrési vevő személyét

.ol5l,Lll,ls\cl kell mrg1ll,]|llnni,
Az árverésen részl venni, és aján]atot tenni szemólyesen, vagy meghatalnazott útiálr ]ehel,

AZ írverósen Észt venni a szenréiyi igazolvány, ]akcimkártya, gazdasági társaság esetóben

tarsasági szerződés, nem a képviseletíe jogosült megje]cnése esetében meghatalmazás

benutatása csetén Iehct.

A szeződés aZ árverés napján is ncgköthetó.

A szerzódés megkőtésóhez szemólyi igazolvány, lakcímtártva, gazdasági társaság cselében

társasági szerződés, aláírási címpéldány (adoll csetben meghalalmazás) szükséges,

A szcrzőclés mcgkölésénck feltétele a vételárnak a szerződéskötés nafriáig aZ cladó részére

törtónií megfizetése. Az egy szerződésből származó 500,000 Ft ot elá,ó számla éTíék eselén a

telies vételárat a vevőnek 5 napon belüI átutalással kell teljcsítenie.

Arnenrryiben a vevó 5 mlú]kanapon belül a szerződést ncm köti rneg, vagy átuta]ás esetén 5

napon bclül nem utalja át a vételfuat, az eladó szerződóskötési kötelezettsége megszúnik,

AKiíróazán.erésifellríváslannakmegkezdésétmegeiőzőcnkártérítési,illetvek&laldnítási
köteleZettség nélkúl vissZavonhatj a.

Debreccn, 2017. május 09.


