ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (3600 Ózd,
Október 23. tér 1.) Ózd Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 33/2017.
(II.27.) határozata alapján lefolytatandó nyilvános árverés keretében értékesíti az
Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi árművet:
Kikiáltási ár: 50. 000 Ft

Személygépkocsi utánfutó

A gépjármű műszaki vizsgával nem rendelkezik, forgalomból ideiglenesen kivonásra került.
Árverési előleg összege: 5.000.- Ft
Az árverés időpontja:
Az árverés helye:

2016. március 23 . 1000 óra
Ózd, Október 23. tér 1.
322. sz. helyiség

Részletes pályázati feltételek megtekinthetők az Ózdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
Ózd város honlapján: www.ozd.hu, illetve érdeklődni lehet a 48/472-341 telefonszámon
Berecz Elemérnél.
Az árverés feltételei:
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete értelmében az értékesítésre meghirdetett gépjármű
legalacsonyabb vételárának összege az árverési hirdetményben megjelölt kikiáltási ár.
Az árverezőnek személyesen vagy képviselője útján, az árverés helyén, az árverés napján
legkésőbb 930 óráig lehet jelentkeznie az árverésen való részvételre.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- személyazonosság igazolása, képviselet esetén okiratba foglalt meghatalmazás
bemutatása, illetve átadása,
- gazdasági társaság nevében történő részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
vagy a bejegyeztetésről a cégeljárási igazolás átadása,
- az árverési előleg befizetése az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény pénztárába kell befizetni, az árverés megkezdésének időpontjáig.
Az árverés sikertelen, ha a meghirdetett gépjárműre nem tesznek vételi ajánlatot, ha az
árverési vevő az árverési hirdetményben előírt határidőn belül fizetési kötelezettségét nem
teljesítette, vagy visszalépett, illetve nincs következő licitáló megjelölve.
Az árverési tétel nyertesével az Önkormányzat az adásvételi szerződést az árverést követő 3
napon belül megköti. Az árverési előleg a vételárba beszámításra kerül. Az árverés
nyertesének felróható okból történő szerződéskötés meghiúsulása esetén az árverési előleg
az árverés kiíróját illeti.
A teljes vételár megfizetésekor a vevő a gépjárművet elviheti.
Az eredménytelenül licitálók által befizetett árverési előleg az árverés napján visszafizetésre
kerül.

