
Árverési Hirdetmény 

A LAM 599 frsz. MAZDA személygépjármű árverési értékesítéséről  

 1.) Árverés kiírójának megnevezése: 

Tiszakürt Község Önkormányzata (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. sz.) 

2.) Árverés helye és időpontja: 

5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. (Községháza); 

2015. április hó 21. napja 15:00 óra. 

3.) Árverés tárgya/vagyontárgy megnevezése: 

Tiszakürt Község Önkormányzata tulajdonában álló, LAM 599 frsz MAZDA-5 CR 1 típusú 

személygépjármű; a személygépjármű részletes műszaki adatai az árverési hirdetmény 1. számú 

mellékletében található. 

4.) Árverési kikiáltási ár: 

1.834.000,-Ft 

5.) Árverési előleg:  

A kikiáltási ár 2 %-a (36.680,-Ft) 

6.) Licitlépcső: 

10.000,-Ft, a kikiáltási árhoz képest emelkedő. 

7.) Árverési előleg (biztosíték) összege, letétbe helyezésének módja és határideje: 

A kikiáltási ár 2 %-a (36.680,-Ft), amely összeget az árverés időpontja előtti napon az 

önkormányzat 69800085-15800198 számú költségvetési számlájára kell átutalni, és az átutalás 

megjegyzés rovatába a „LAM 599 frsz. árverési előleg” szöveget/közleményt feltüntetni, vagy a 

fenti összeget a házipénztárba e jogcímen befizetni. Az árverési előleg megérkezéséről az 

Önkormányzat Pénzügyi Csoportja az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki. 

8.) Árverésen való jelentkezés és a részvétel feltételei: 

Az árverésen kizárólag az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy és jogi személyiségű 

társaságok képviselő személy vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a 

nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került és győztessé nyilvánítása esetén az árverező 

kizárólag vele köti meg a szerződést, valamint a hirdetményben meghatározott helyen és időben 

jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral és 

árverési előleget (biztosítékot) a hirdetményben megjelölt módon és időben igazoltan letétbe 

helyezte. 

Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni kell: 



 érvényes személyi azonosító igazolvánnyal/okmányokkal (fényképes személyazonosító 

igazolvány vagy fényképes vezetői engedély vagy útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

adókártya), 

 jogi személyiségű társaság/gazdálkodó szervezet esetében továbbá eredeti aláírási 

címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal, illetve a folyamatban lévő 

cégeljárást igazoló cégbírósági eredeti dokumentummal, 

 képviseleti meghatalmazás esetében azt közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

kell foglalni és egyben igazolni. 

9.) Árverésre való jelentkezés helye és ideje, az árverés lebonyolítása:  

 az árverésre az árverés helyszínén, az árverésmegkezdése előtt, legkésőbb 14:50 óráig lehet 

jelentkezni. 

 ajánlatot szóban az árverésen lehet megtenni. 

 az árverésen az eladási ár a kikiáltási ár alá nem csökkenthető. 

 az ajánlattevők a kikiáltási árról, vagy ha már van annál magasabb ajánlat, akkor a legmagasabb 

ajánlattól indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcső) 10.000,-Ft, 

azaz tízezer Ft. 

 az árverést a képviselő-testület bonyolítja le a jegyző közreműködésével. 

 az ajánlott legmagasabb árat ajánló (leütési árat ajánló) az árverés nyertese. 

Szerződés megkötése és a vételár megfizetése: 

Eredményes árverés esetében, az árverésen nyertes vevő köteles az adásvételi szerződést az 

árverést követő 8 napon belül megkötni; szerződéskötés hely 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. 

(Községháza). 

A teljes vételárat, melybe beszámításra kerül a nyertes licitáló/árverési vevő által befizetett 

„előleg” összege, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással, vagy házipénztárba 

történő befizetéssel kell megfizetni az adásvételi szerződésben foglaltak szerint, az 

önkormányzat által kibocsátott számla alapján. 

Amennyiben a nyertes vevő az előbbieket elmulasztja, az a szerződéstől való elállásnak minősül, 

az előlegét elveszíti („bánatpénz”); ha a szerződéskötés neki felróható vagy érdekkörében 

felmerült más okból meghiúsul, az előlege nem kerül visszafizetésre, az összeg az értékesítőt 

illeti meg („bánatpénz”). 

Amennyiben a licitálás nyertese a fenti határidőben a szerződést nem köti meg, a teljes vételárat 

nem fizeti meg, akkor a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szerez szerződéskötési jogot, 

amelyről az árverés kiírója értesíti; a szerződés megkötéséi határidő: árverést követő 16 napon 

belül. 

A további/többi letevőnek az általuk befizetett előleg (biztosíték) az árverés befejezését, az 

árverési eljárást lezáró döntés meghozatalát követően haladéktalanul kamatmentesen visszajár, 

kifizetéssel, illetve visszautalással. 

A személygépjármű átvétele, vevő által megszerzett jog: 

Az eredményes licitálást követően a személygépjármű a szerződéskötés és a vételár megfizetése 

után vehető át, a vevő tulajdonjogot szerez. 

Az árverés eredménytelen: 



Ha a vagyontárgyra érvényesen senki nem tett ajánlatot; ez esetben letevőnek az általuk 

befizetett előleg (biztosíték) az árverés befejezését, az árverés eredménytelenségének 

megállapítását követően haladéktalanul kamatmentesen visszajár, kifizetéssel, illetve 

visszautalással. 

10.) Árverésre kerülő gépjármű megtekintése és információ kérés: 

Az árverezésre kerülő gépjármű az árverés előtt, előzetesen egyeztetett időpontban, illetve az 

árverés ideje alatt a helyszínen megtekinthető. 

Információ kérés: Tiszakürt Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (5471 Tiszakürt, 

Hősök tere 1. sz.) Szeleczki Károly alpolgármestertől hétköznaponként munkaidőben a 06-30-

565-0239-es telefonszámon vagy személyesen hétfőtől csütörtökig 8:00 órától 16:00 óráig, 

pénteken 8:00 órától 13:00 óráig. 

  

Tiszakürt, 2015. április 1. 

Tiszakürt Község Önkormányzata 

Dr. Kiss Györgyné 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

A LAM 599 frsz. MAZDA-5 CR 1 típusú gépjármű részletes adatai 

 

Gyártmány: MAZDA (J) 

Modell: Mazda - 5 Diesel 2005 - 2008 

Típus: CR 1 

Kivitel: EGY 

Ajtók száma: 5 

Ülések száma: 7 

Gyártás ideje: 2005.04.01. - 2008.02.29 

Első nyilvántartásba vétel ideje: 2008. 02. 20. 

Tényleges km futás: 192.000 

Tulajdonosok száma: 1 

Hengerűrtartalom: 1998 ccm 

Teljesítmény: 81 kW/100 LE 

Üzemanyag/Katalizátor: diesel/KAT 

Hengerszám/-elrendezés:4/S 

Váltó: 6 fokozatú manuális váltó 

Össztömeg: 2225 kg 

Hasznos terhelhetőség: 615 kg 

Műszaki vizsgaérvényessége: 2016. 02. 24 

 

Szériafelszereltség 

Elektromos ablakemelő elő - hátul 

Fordulatszámmérő 

Kartámla elől - hátul 

Kormánykerék: magasság - és távolságállítású 

Kormánykerék: bőr, multi funkciós 

Külső hőmérsékletmérő 

Lehajtható asztal az első ülések háttámláján 

Szépítkező tükör a vezető és az utas oldalon 

Ülések hátul: 

Lehajtható és osztható 

Könnyűfém keréktárcsák: 15” 

Külső visszapillantó tükrök a karosszéria színében 

Színezett üvegek 

Vészhárítók a karosszéria színében 

Indításblokkolás 

Kipörgésgátló (ASR) 

Függőlégzsák (Windowbag) elől-hátul 

Sebességszabályzó (tempomat)  

Szervokormánymű 

Fejtámlák elől-hátul (7db) 

Információs rendszer: fedélzeti számítógép 

Kárpit: plüss 

Kormánykerék: bőr+bőrbevonatú sebessé 

Központizár távirányítással 

Légkondicionáló berendezés (ACC) automatikus 

Rádió-CD+4 hangszóró 

Ülések: állítható magasságú vezetőülés gerinctámasszal 



Ülések száma: 7 ülés 

Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők 

Pótkerék: szükségkerék 

Tetőcsomagtartó sín 

Fékrendszer:blokkolásgátló fékrendszer (ABS) 

Járműstabilitás ellenőrzése:DSC 

Légzsák a vezető-és utas oldalon, oldallégzsákok elől 

Pót féklámpa(harmadik féklámpa) 

Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus 

 

Extrafelszereltség 

Fényezés: metál 


