
Kishegyes község hivatali járművei eladásáról szóló határozat 3. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 25/2016 és 13/2017 szám) és Kishegyes község tulajdonában 
lévő dolgok beszerzéséről, használatáról és azokkal való rendelkezésről szóló határozat 
11. szakasza  (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, 
Kishegyes község Községi tanácsa a 2017. május 19-én megtartott ülésén meghirdeti a 
következőt   

FELHÍVÁS 
SZEMÉLYGÉPKOCSI ELADÁSÁRA, NYILVÁNOS ÁRVERÉS-LICITÁCIÓ 

ÚTJÁN-MÁSODIK KÖR 
 

I. 

 Nyilvános árverés tárgya: 

1. NISSAN TIDA, 1.6 ACENTA, fekete metál színű, forgalmi rendszáma: 
SU035-PR, NEM REGISZTRÁLT, gyártás éve: 2008, teljesítmény: 81 kw, 
Köbtartalma: 1598 cm3, Kishegyes község Községi közigazgatásának tulajdona,  
felbecsült értéke: 449.151,00 dinár,  amelyet a katalógusban található érték 
alapján számítottak ki 

 

A második szóbeli nyilvános árverésen az ingóság nem adható el a meghatározott 
felbecsült érték 30%-tól alacsonyabb áron. 

II. 

-Nyilvános árverésre való jelentkezés feltételei- 

A felhívásra minden jogi és fizikai személy jelentkezhet, KIVÉVE Kishegyes 
község Községi közigazgatásának alkalmazottai, mint ahogy a kiválasztott és tisztségbe 
helyezett személyek, és a velük kapcsolatban álló személyek. 

A javaslattevők kötelesek a nyilvános árverés megtartása előtt befizetni az 
előleget, amely az ingóság felbecsült értékének 10%-a, azaz 44.915,00 dinár, a 
nyilvános árverés tárgyára, Kishegyes község Községi közigazgatása számlájára: 840-
726804-82 modell 97, hivatkozási szám 23-219. 



Az előleg befizetéséről szóló bizonylatot a javaslattevők a  jelentkezéssel együtt 
nyújtják be. 

Minden javaslattevő, kivéve a legkedvezőbb, visszakapja a befizetett előleget a 
nyilvános javaslatok nyitása után. A legkedvezőbb javaslattevő részére az előleg 
beleszámítódik a vételárba. Az előleg visszafizetésére nem jogosult az az árverésen 
résztvevő: aki nem fogadja el a kezdőárat, aki a legmagasabb árat éri el, de nem köti 
meg a szerződést vagy nem fizeti be a vételárat. 

Szóbeli nyilvános árverésnek számítódik az a szóbeli nyilvános árverés, amelyen 
legalább két javaslattevő vesz részt. 

Amennyiben a jelen felhívás I. pontjában említett tárgy eladására meghirdetett 
nyilvános árverésre csak egy javaslattevő jelentkezik, az ingóság csupán közvetlen alku 
útján adható el annak a javaslettevőnek. 

A felhívásra való jelentkezést lepecsételt borítékban kell benyújtani, amelyre 
a következőket kell írni: 

Az első oldalra: 

• Kishegyes község címe, utca és házszám Fő utca 32. , Nyilvános 
árverést lefolytató bizottság részére, megjelölés- JAVASLAT- 
NEM KINYITNI 

• Természetes személy jelentkezése az árverésen való részvételre a 
következőket tartalmazza: 

• 1)  sorszám, az eladás tárgyát képező járműről szóló adatokkal 
együtt, a meghirdetett felhívás szerint; 

• 2) vezeték- és utónév, egyik szülő vezeték- és utóneve; 

• 3) lakcím, törzsszám és aláírás; 

• 4) személyi igazolvány fénymásolata; 

• 5) telefonszám és fax szám; 

• 6) számlaszám az előleg visszafizetésére; 

 



• Jogi személy jelentkezése az árverésen való részvételre a 
következőket tartalmazza: 

• 1)  sorszám, az eladás tárgyát képező járműről szóló adatokkal 
együtt, a meghirdetett felhívás szerint; 

• 2) vállalat elnevezése és a fizikai személy törzsszáma; 

• 3) a képviseletre felhatalmazott személy vezeték- és utóneve 
(igazgató), aláírása és a vállalat pecsétje; 

• 4) cégbejegyzési ügynökség kivonatának hitelesített fénymásolata; 

• 5) a felhatalmazás hitelesített fénymásolata az árverésen való 
részvételre, amelyet az illetékes szerv hoz meg; 

• 6) számlaszám az előleg visszafizetésére; 

 

• Hátoldalra: 

 

• Javaslattevő vezeték- és utóneve/elnevezése és címe 

 

A felhívásra való jelentkezéssel együtt kézbesíteni kell a 
felsorolt dokumentációt. 

- Jelentkezés benyújtásának határideje- 

 

 A jelentkezéshez szükséges dokumentáció beadásának határideje 2017.05.30. 
13.00 óra. Határidőn belül érkezettnek tekintjük azokat a jelentkezéseket, amelyek 
beérkeznek Kishegyes község Községi közigazgatása iktatójába a megadott határidőn 
belül. 

 A határidőn kívül érkezett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük 
figyelembe. 

-A javaslatok nyilvános felnyitása- 



 A jelen felhívás I. pontjában említett javaslatok nyilvános felnyitására  
Kishegyes község épületében kerül sor, Fő utca 32.: 

 2017. május 31-én, 14.00 órai kezdettel; 

 -Vételár kifizetése- 

 A legkedvezőbb javaslattevő köteles az árverési eljárás befejeztétől 
számított 8 napon belül benyújtani a vételár befizetéséről szóló bizonylatot. 

 Az árverési eljárás befejeztétől számított 15 napon belül a vevő és az eladó 
aláírja a gépjármű eladásáról szóló szerződést. 

 A javaslat osztályozásának mércéje a legmagasabb javasolt ár. 

 Az ingóságon keletkezett anyagi és jogi károkért, amelyekre a gépjármű 
eladásáról szóló szerződés aláírását  és a tárgy vevő részére történő átadását követően 
kerül sor az ingóságon, a vevő felel. 

 Az ingóságok megvétele a szóbeli nyilvános árverésen  vagy közvetlen alku 
útján, a látott állapotban történik.  

 Az adó és adásvétel további költsége a vevőt terheli. 

 Az írásos javaslatok felnyitását az árverést lefolytató bizottság végzi. 

 Információkat a  jármű eltulajdonításával kapcsolatosan a következő 
telefonszámon kaphatnak: Radovan Dakić, kapcsolattartó személy, +381691954107 . 

 Az érdekeltek munkanapokon megtekinthetik a járművet , 2017.05. 22. 
és 2017.05.29. között, 8.00-14.00 óráig. 
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