
Á R V E R É S I   H I R D E T M É N Y 
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a 

tulajdonában lévı alábbi ingatlanait: 
 

• Celldömölk,  Zalka u. 56. I/3. szám  alatti 75 m2 nagyságú, 2+2 
félszobás társasházi öröklakás és 16 m 2 nagyságú garázs a társasház 
tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.                                

       A lakás kikiáltási ára:      9.000.000,-Ft 
       A garázs kikiáltási ára:    1.200.000,-Ft 
 
• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú volt       

Mentıállomás ingatlana.  
       Kikiáltási ár:  10.000.000,-Ft 
 
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagyságú garázs. 
       Kikiáltási ár:  1.000.000,-Ft 
 
• Celldömölk, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén lévı volt 

könyvtári helyiségek a társasház közös tulajdonában álló 88/1000-ed 
tulajdoni hányaddal együtt. 

       A három egybenyitott helyiség és vizesblokk területe összesen 74 m2 
nagyságú.  

       Kikiáltási ára:  5.000.000,-Ft 
 
• Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz.  alatti 59 m2 nagyságú, egyéb épület 

megnevezéső, korábban a posta által használt épületrészt, a társasház 
tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.  

       Kikiáltási ára: 5.000.000,-Ft  
 

A licit idıpontja:   2011. április  22. péntek 9 óra  
Helyszíne:  Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozóterme 
Licitlépcsı:    100.000,-Ft  
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elıtt készpénzben a 
kikiáltási ár 10%-ának megfelelı összeget árverési elılegként a Polgármesteri 
Hivatal pénztárába befizeti. Az elıleg a vevı által fizetendı vételárba beszámít, 
a többi résztvevı számára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül. 
Az ingatlanok tulajdonjogát a liciten résztvevık közül az szerzi meg, aki a 
legmagasabb összegő vételár egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot.  
Az árverés nyertesének feladata és költsége az adás-vételi szerzıdés 
elkészíttetése legkésıbb a licit idıpontját követı 15 napon belül.  
A vételár kifizetése a szerzıdés megkötését követı 15 napon belül esedékes. 
Az ingatlan megtekinthetı:  telefonon történı elızetes egyeztetés alapján 
                                              munkanapokon 8-16 óráig 



További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelıjénél, illetve a 
95/525-813-as telefonon kapható.    


