
KÖZLEMÉNY ÁRVERÉSRŐL 
 

Somorja városa 
A SzNT 527/2002 sz. közleménye , 17§ értelmében árverést hirdet 

 
 
Árverező :    Somorja város, Városi Hivatal 
     Fő utca 37, 93101 Somorja 
 
Az árverés indítványozója : AREA SOMORJA k.f.t. 
     Pozsonyi út 88/23, 93101 Somorja 

- az árverés tárgyának kezelője  
és bérbeadója 

 
Az árverés helyszine :  a Somorjai Városi Művelődési központ 
     bábszinház terme 
 
Az árverés időpontja :  2018. február 24.-én , 9,00 óra. 
 

 
Az árverés tárgya : A Somorjai Városi Piac mezőgazdasági termékeket 
    árusító asztalai 2018 évre vonatkozó bérbevétele 
 
Legalacsonyabb árajánlat :  ( az asztalok elhelyezésétől függően, egyenként,  
     megadott sorrendben , lásd a tervrajzot,) 
 
 A1 135.- €  B1 135.- €  C1 120.- € 
 A2 120.- €  B2 120.- €  C2   70.- € 
 A3 120.- €  B3 120.- €  C3   70.- € 
 A4 120.- €  B4 120.- €  C4   70.- € 
 A5 120.- €  B5 120.- €  C5   70.- € 
 
 D1 120.- €  E1 120.- €  F1 120.- € 
 D2   70.- €  E2   70.- €  F2   70.- € 
 D3   70.- €  E3   70.- €  F3   70.- € 
 D4   70.- €  E4   70.- €  F4   70.- € 
 D5   70.- €  E5   70.- €  F5   70.- € 
 
 G1 120.- € 
 G2   70.- € 
 G3   70.- € 
 G4   70.- € 
 G5   70.- € 



 
Legalacsonyabb áremelés :  5.- €  
 
Az árverési biztosíték : 35.- €, amelyet az árverező az árverezés  
 napján helyben, közvetlenül az árverés előtt,a 
 bérbeadó pénztárosánál fizeti be. 
 
Az árverezett tárgy átvétele feltételei : 
- az árverési biztosíték az árverést megnyerő személy esetében részét alkotja az 
árverésen elért árnak. Az árverést megnyerő személy 10 napon belül köteles az 
árverésen elért összeget készpénzben befizetni a bérbeadó pénztárába, amely a 
következő címen található : AREA Somorja k.f.t., Pozsonyi út 88/23, 93101  
Somorja,  
- az árverés azon résztvevői, akik nem nyerték el valamelyik piaci asztal bérletét 
az árverési biztosíték összegét az árverés napján visszakapják,  
- amennyiben az árverést megnyerő személy 10 napon belül nem fizeti be az  
árverésen elért összeget, a bérbeadó eláll a bérleti szerződés megkötésétől,  
és a befizetett árverési biztosíték pedig a bérbeadó javára írandó,  
- a bérbeadó a 2018 évre vonatkozó piaci asztal bérletét szabályozó szerződést  
az árverést követően 10 napon belül az árverés sikeres résztvevőjével megköti. 
 
További tájekoztatás :  
A tárgyban érintett árverés nyilvános és azon részt vehet minden személy,  
amely befizette a résztvételi illetéket, azaz 2.- €, a bérbeadó pénztárába az  
árverést napján és időben, azaz legalább fél órával az árverés előtt megjelenik  
az árverés helyszínén. 
Az árverésen résztvevőnek az minősül, aki az árverésen jelen van és akinek  
szándéka emelni az árajánlatot, valamint az a személy, aki megfelel az  
önkéntes árverésekről szóló törvény feltételeinek.  
Érdeklődésük esetén, egyéb információkkal a AREA Somorja k.f.t. megbízott  
dolgozói szívesen tájekoztatják  Önöket a vállalat székházában (Pozsonyi 
 Út 88/23, 93101 Somorja) telefonszám 031/562 22 12, 562 3173. 
 
 
Somorja 2018  február 5. 
 
Kifüggesztve 2018  február 5.          Bárdos Gabriel 
                  Somorja város polgármestere 
  
  
 


