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Fűértékesítési hirdetmény

A Tiszántúli Vízügyi lgazgatőság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.), mint kiíró
(továbbiakban: Kiiró) kihirdeti a vagyonkezelésében álló területeken lévő 202l, évi
fűtermést értékesitésre.

A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvany következményeinek elhádtása, a magyaí állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a 2'712021 (I.29.) Korm. rendeletben Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tekintettel a veszélyhe|yzet elrendelésére, illetve a járvány terjedésének megakadályozása
érdekében a korábbi években mar megszokott nyilvános árveréseket az lgazgatőság
megtaítani nem tudja. A fűtermés értékesítését a tavalyi évben alkalmazott eljárásrendnek
meglelelóen kíl ánj a lelolytatni.

A fűértékesítési eljárás lebonyolításának menete az alábbi:

A vevő a megkötendő adásvételi szerzódés alapján kizárólag a területen lévő fűtermés
Iekaszálására és a termés elszállítására jogosult.

Az árverés nyeftese a szerződésben kétszeri kaszálásra vállal kötelezettséget. Az a vevó, aki
a kétszeri kaszálást nem végzi el a következő évben nem vehet részt a Kiíró fűtermés
értékesítésén.

sz. melléklet
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Első kaszálás hatarideje:
Második kaszálás határideje:

2021. július 15.
2021. augusztus 3l.

A meghirdetett tételekre az ajánlatot zárt borítékban a megadott ,,,FŰTERMÉSRE
AIANLÁTTETEL" címú nyomtatvány hirinytalan kitöltésével és beadásával lehet terrni 2021.
június 1ó-ig.

A résztvevók a megadott nyomtatvány kitöltésével és a hirdetményben feltüntetett helyre,
hatriridőre történő eljuttatással jelzik vételi szándékukat. Határidón túli aj ánlatokat nem á1l
módunkban elí'ogadni.

o TI\{IZIG Polgári Szakaszmérnökség (4090 Polgár, Hősök u. 98.) 2021. június 1ó.
(szerda) 80a - 12S0 között

A ",Fűtetmésre ajánlattétel" című nyomtatvany letölthető a TIVIZIG honlapjáról
(www.tivizig.hu) , vagy kérhető személyesen a leadás helyén.
A fiiértékesítési hirdetményre beérkezett ajánlattételeket és a kiértékelést az arra kijelölt
szakaszmémökségi bizottság folliatja |e 2021. június 1 8-ig.

helve:



A fűtermést a nyomtatványban megjelölt legnagasabb vételarat ajánló veheti meg. A megtett
ajánlat nem lehet kisebb a kikiáltási ámá1. Azonos vételár ajém|at esetén a vevő személyét
sorshúzással kell megállapítani. A nyertes ajánlattevők szerződéseit a Polgári
Szakaszmérnökség bizottsági tagj ai készítik elő a leadott nyomtatványban feltüntetett adatok
alapji i. A nyomtatványon jelezni kell a befizetés módját (átutalás v. csekk).

A teljes vételár kiegyenlítése legkésőbb 2021. június 25-ig átutalással a MÁK-nál vezetett
10034002-01712089-00000000 számlaszámra vagy postai úton, csekken történik. Az egy
szerződésből származó 500.000 Ftot elérő számla érlék esetén a teljes vételarat a vevőnek 5

napon belül átutalással kell teljesítenie. A beílzetésról a hatályos jogszabályoknak megfelelő
számla készül.

A szerződés az igazgatóság szétrn|áján törlénő jóváirás után kerül aláirásra a

Szakaszmémökségen, melyet postai úton j uttatunk el a vevó részére.

Amerrnyiben a vevő a szerződést 5 munkanapon belül nern irja alá, vagy postai/banki átutalás
esetén 5 napon belül nem utalja át a vételarat, az e|adó szerződéskötési kötelezettsége
megszűnik.

Arverésrebocsátott íűteímés helve:
Árverési
sorszám

Tel€pülés Vízfolyás szelvénvszám Terület ha kikiáltá§i ár
Ft/terület

1 Egyek Tisza bo. 15+400 l5+600 1.00 l500
2. U j szentmargita Tisza bp. 2,7+,700 27+800 0,50 750

3. Tiszaúivaros Tisza bp. 52+800 53+000 0.50 750
4. Folyás Király-ér bp, l+300 1+900 0,36 540

5. FoIyás Király-ér bp, 2+200 3+5 50 0,80 1200

6. Folyás Király-érjp. 2+200 3+550 0,80 1200
,7. Tiszaigar Sarkad-Mérges-Sárosér ip, 26+700 2,7+,700 0,80 1200

8- Tiszaigar Sarkad-Mérges-Sárosér bp, 26+20o 26+4o0 0,25 3,7 5

9. Tiszaigar Sarkad-Mérpes-Sárosér io. 25+000 25+ l00 0^125 180

Az árverés során tett ajánlat nettó értéko a kialakult vételárat 27%o-os AFA terheli.

Az árverési eljarással és az ingatlanok megtekintésének lehetőségével kapcsolatban további
információval szolgál :

Katona Marianna szakaszmémök-helyettes, (tel: 30/298-4084), munkaidőben 9-15
óra között.

A Kiíró a felhívást kártédtési, illetve kártalanítási kötelezettsóg nélkül visszavonhatja.

Polgár, 2021. június 10.
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Hirdetmény megjelenések helyei: ' - !o'"

- TIVIZIG Honlap www.tivizie.hu
- TIVIZIG Polgári Szakaszmémökség 4090 Polgár. Hősök utca 98.


