
  

 

 

 

 

HIRDETÉS  

KIKIÁLTÁSOS NYILVÁNOS ÁRVERÉSHEZ  

 

Kovászna Megye Tanácsa 2018/197-es és Málnás 

Község Helyi Tanácsa 2018/44-es számú határozatai 

alapján, Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna 

Megye (pénzügyi azonosító szám 4201988), 2018 

december 20-án a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy 

municípium, Szabadság Tér, 4 szám alatti székhelyén, a 

kisgyűlésteremben, 10,00 órai kezdettel KIKIÁLTÁSOS 

NYILVÁNOS ÁRVERÉST szervez a Kovászna megye, 

Málnás község, Málnásfürdő helység, házszám nélküli, a 

málnás községi 23057-es számú telekkönyvben 

bejegyzett,  23057-es kataszteri számú 17.386 nm-es 

területből és a 23057-C1-es kataszteri számú istállóból, 

23057-C2-es kataszteri számú istállóból, 23057-C3-as 

kataszteri számú étkezdéből, 23057-C4-es kataszteri 

számú étkezde+vendéglőből, 23057-C5-ös kataszteri 

számú pompaházból és a 23057-C6-os kataszteri számú 

pompaházból álló ingatlan eladása érdekébe. 

Az árverésen azok a fizikai vagy jogi személyek 

vehetnek részt, akik teljesítik a következő feltételeket: a) 

nincsenek bírósági átszervezés vagy csődeljárás alatt; b) 

naprakészen kifizették a helyi adókat és illetékeket, 

valamint az állami költségvetési kötelezettségeiket; c) 

kifizették a részvételi díjat és a részvételi garanciát. 

A részvételi iratcsomót Kovászna Megye Tanácsa 

székhelyén, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy 

municípium, Szabadság Tér, 4 szám alatt, a főiktatóban 

lehet leadni, legkésőbb 2018. december 20-án 9,00 óráig. 

A kikiáltás indulási értéke 242.000 lej. A 

fölüllicitálási ugrás értéke 25.000 lej. A részvételi 

garancia értéke 21.780 lej, és ki kell legyen fizetve a 

részvételi iratcsomó leadásának az időpontjáig, banki 

átutalással Kovászna Megye Tanácsa 
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államkincstári folyószámlájára, vagy készpénzzel 

Kovászna Megye Tanácsa pénztáránál. 

A részvételi díj értéke 500 lej, és ki kell legyen fizetve 

a részvételi iratcsomó leadásának az időpontjáig, 

készpénzzel Kovászna Megye Tanácsa pénztáránál, vagy 

banki átutalással Kovászna Megye Tanácsa 
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államkincstári folyószámlájára. 

A jelentkezési iratcsomót Kovászna Megye Tanácsa 

székhelyén, a befektetési-vagyonkezelői Osztálynál lehet 

beszerezni, 2018. november 28. után, 200 lej 

ellenértékében, melyet készpénzzel az árverés 

szervezőjének pénztáránál, vagy banki átutalással 

Kovászna Megye Tanácsa 
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államkincstári folyószámlájára kell kifizetni. 

Amennyiben az első árverésen nem volt legkevesebb 

két érvényes ajánlat leadva, úgy az eljárás 15 napos 

határidőn belül meg lesz ismételve. 

Az eredmény kihirdetésétől számított 5 naptári nap 

alatt az árverésen részvevők óvást nyújthatnak be. Az 

óvásokat, a jelen hirdetésben megadott, Kovászna Megye 

Tanácsa székhelyén kell leadni. 

További információkat a 0267-311190, 163-as belső 

telefonszámon, a 0267-351228 fax-számon vagy az 

office@kvmt.ro e-mail címen lehet kérni. 


