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Árverési hirdetmény
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4., a
továbbiakban: Zala MRFK, Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános árverés keretében
értékesíti a Magyar Állam tulajdonában álló, és a Zala MRFK vagyonkezelésében lévő, a alábbi
eszközöket.
Az eszközök külön-külön árverési tételként kerülnek értékesítésre. Az eszközök fő paramétereit
az alábbi táblázat tartalmazza:
Sorszám

Gyártmány, típus

Kikiáltási ár (Ftban)

1.

M 03600-as típusu szalagfűrészgép

390.000

2.

ANTON BILEK Dübelfix „C”
típusú sorozatfúró gép

325.000

3.

TECHNOMAX S-01 típusú, S315
modellszámú lapszabász fűrészgép

4.

CSF-320 típusú faipari gyalugép

5.

TECHNOTEST515 és TECHNOTEST 488
plus típusú gépkocsi
gáz-és füstmérő berendezés

50.000

6.

TECHNOTEST SMOKMETER 495/01
típusú gépkocsi gáz analizátor

35.000

7.

DYNAMARK 12/38 típusú kerti traktor
működésképtelen állapotban

50.000

1.160.000
150.000

A felsorolt eszközök a jelen árverési hirdetmény megjelentetésének időpontjában per-, teherés igénymentesek.
Az árverési hirdetményben az eszközök adatainak feltüntetése nem jelenti a vagyontárgyak
tulajdonságainak teljeskörű ismertetését a Kiíró részéről. A megtekintés során az árverezők által
nem észlelt vagy nem felismerhető rejtett hibákért, az eszközök műszaki és esztétikai
állapotáért, esetlegesen előforduló vélt valós hiányosságaikért a Kiíró felelősséget nem vállal.
I.

Az árverés helye: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság épülete, 8900
Zalaegerszeg, Balatoni út 4.

II.

Az árverés időpontja: 2021. augusztus 26. 9.00. óra

III.

Az árverésen való részvétel feltételei, kötelezően benyújtandó dokumentumok

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni (licitálni) személyesen, vagy meghatalmazott
útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni.
Az árverés elengedhetetlen feltétele a Nemzeti Adó – és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál
nem régebbi igazolás, hogy az adózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34.
pontja szerint köztartozásmentes adózónak, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és megadja a
személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást.
Az adásvételi szerződés aláírásához szükséges az aláíráshoz képest 30 napnál nem
régebben kiállított eredeti nyilatkozat arról, hogy a Vevőnek az MNV Zrt.-vel szemben
nincs lejárt tartozása. Vevő tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatot a végleges
eredményhirdetést követően a Kiíró szerzi be, amelynek során az MNV Zrt.-nek elegendő
idő – legalább 30 munkanap – szükséges a nyilatkozat kiadására.
IV.

Az árverés lefolytatása:

Az árverés közjegyző jelenlétében, szóban, magyar nyelven történik. A kikiáltási ár alatti
ajánlat érvénytelen. A licitlépcső a Kiíró által célszerű mértékben kerül megállapításra.
A licitálás esetén az árverés addig folytatódik, amíg van ajánlattétel. Amennyiben további
ajánlat nincs, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően a legmagasabb
vételárat ajánló veheti meg a vagyontárgyat. A sikeres ajánlattevővel Kiíró adásvételi
szerződést köt.
Az árverés győztesének az adott vagyontárgyra történő licitálás lezárása után a liciten kialkudott
vételár 10 %-át biztosítékként le kell tenni, mely a vételárba beszámításra kerül. A fennmaradó
vételárat a vagyontárgy átadása előtt, de legkésőbb az adásvételi szerződés megkötéséig az
árverező házipénztárába vagy számlájára (átutalással vagy postai csekk útján) kell befizetni. A
nyertes személy visszalépése esetén az árverezés az adott eszközre eredménytelen. Ha az
árverés győztesének felróható hibájából meghiúsul a szerződéskötés, úgy a letett 10 %
biztosíték nem kerül visszafizetésre.
V.

Előzetes megtekintés:

Az eszközök személyes megtekintésére az érdeklődők részére Kiíró az árverést megelőzően az
árverési hirdetményben meghatározott helyen és időben lehetőséget biztosít.
Az árverések tárgyát képező eszközök megtekinthetők 2021. augusztus 26. 8.00. órakor
az árverés helyszínén.

VI.

Egyebek:

Az árverés során tett vételi ajánlat nem vonható vissza és a licitáló ajánlati kötöttsége az
adásvételi szerződés létrejöttéig, de legkésőbb a végleges eredményhirdetést követő 60
napig, vagy az árverés eredménytelenné nyilvánításáig áll fenn.
Az adott eszköz teljes vételárát – az árverési biztosítékon felüli rész – egy összegben az
árverező házipénztárába vagy számlájára történő átutalással a szerződés megkötését
megelőzően kell befizetni.
Amennyiben a vételár átutalással kerül kifizetésre, úgy a Kiíró Magyar Államkincstárnál
vezetett 10049006-01451650-00000000 számlaszámára kérjük az összeget átutalni. Kiíró a
vételárat akkor tekinti megfizetettnek, ha jóváírásra kerül a fenti számlaszámán. Az átutalás
során a közlemény rovatban a „faipari és egyéb eszköz árverés” szöveget és az árverési
vevő nevét, valamint az árverezett eszköz megnevezését kell feltüntetni.
A Kiíró kéri, hogy az eszköz állapotáról, szerkezetéről, a vonatkozó előírásokról az
árverésen történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak, és
ajánlataikat ennek alapján tegyék meg, továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások
beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára
rendelkezésre álljanak.
Az adásvételi szerződés aláírásához szükséges az aláíráshoz képest 30 napnál nem
régebben kiállított eredeti nyilatkozat arról, hogy a Vevőnek az MNV Zrt.-vel
szemben nincs lejárt tartozása. Vevő tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatot a végleges
eredményhirdetést követően a Kiíró szerzi be, amelynek során az MNV Zrt.-nek
elegendő idő – legalább 30 munkanap – szükséges a nyilatkozat kiadására.
Kiíró fenntartja a jogot, hogy az árverést eredménytelennek nyilváníthatja.
Az árverés eredménytelen, amennyiben:
a) nem érkezett érvényes ajánlat,
b) az ajánlatok egyike sem felelt meg az árverési hirdetményben rögzítetteknek.

Zalaegerszeg, időbélyegző szerint

dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok
megyei rendőrfőkapitány
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