
Mû ve lé si ág: te lep hely.
Te rü let nagy ság: 14 910 m2.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): telephely.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: GBP Üz le ti Park Kft. „f. a.”, 1125 Bu da pest, Na pos u. 6/B ép.
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész):
1. Ve ze ték jog 10 kV-os föld ká bel re. Jo go sult: E.ON Észak-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt.
2. Ve ze ték jog 10 kV-os köz cé lú föld ká bel re. Jo go sult: E.ON Észak-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt.
3. Ve ze ték jog 10 kV-os köz cé lú há ló zat tal. Jo go sult: E.ON Észak-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt.
4. Ve ze ték jog. Jo go sult: Gyõ ri Erõ mû Kft.
5. Ke ret biz to sí té ki jel zá log 4 800 000 EUR. Jo go sult: HURST PRO PERTY FI NAN CE LI MI TED; DUBLIN.
6. Ke ret biz to sí té ki jel zá log 6 000 000 EUR. Jo go sult: HURST PRO PERTY FI NAN CE LI MI TED; DUBLIN.
A Cstv. 38. § (4) be kez dé se alap ján az in gat la non fenn ál ló zá log jog a va gyon elem ér té ke sí té sé vel meg szû nik.
Az épü let nél jel lem zõ sa já tos sá gok: cca. 1970-es épí té sû, „klasszi kus” te lep hely, au tó sze re lõ mû hely és au tó sza lon hasz no sí tá sú

 fõépület kör ben tér bur ko la tok kal, il let ve to váb bi há rom ki sebb ki szol gá ló épü let tel. Az épü let észa ki ré szé ben fel újí tott, kö ze pes
 mûszaki ál la po tú volt au tó sza lon, iro dák és nagy, egy lég te rû au tó sze re lõ mû hely. Ezen a ré szén jó ál la po tú vi zes blokk és bur ko la tok,
pad ló fû tés. Az épü let dé leb bi ré sze i ben már kö ze pes, il let ve ré geb bi ál la po tú te her au tó-sze re lõ, fé nye zõ és ka rosszé ri ás mû he lyek,
raktárak, hõlégbefúvásos fûtéssel, illetve a szociális helységek is régebbi mûszaki állapotban van nak. Fel újí tá sok: sze mély au tó-ja ví tó 
mû hely mai ál la po ta 1998-ban lett ki ala kít va, te her au tó-sze re lõ mû hely 2002-ben rész ben már fel újít va, la ka tos mû hely ben 2011-ben
nyí lás zá ró-, te tõ ab lak cse re, az az óta el telt idõ ben ál lag meg óvás. Te lek DNy-i ré szén ha gyo má nyos szer ke ze tû la pos te tõs, egy sze rû
rak tár, kö ze pes ere de ti mû sza ki ál la pot ban. Te lek észa ki fe lén volt por ta és rak tár épü le tek, mely a fel újí tott észak nyu ga ti utcafronti
dohánybolt kivételével szintén régebbi mûszaki állapotban vannak.

In gat lan ál la po ta: át la gos.

2. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon elem meg ne ve zé se: te lep hely.
Tí pus: fej lesz té si te rü let.
Te rü le te: 32 154 m2.
Ál la pot: át la gos.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: tel je sen köz mû ve sí tett.
Te her men tes: nem.
Ár ve rés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 1/1.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés (ahol az in gat lan fek szik): Gyõr.
In gat lan fek vé se: bel te rü let.
Hely raj zi szám: 6330/2.
In gat lan pos tai cí me: 9021 Gyõr, Tom pa u. 4/B.
Mû ve lé si ág: te lep hely.
Te rü let nagy ság: 32 154 m2.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): telephely.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: GBP Üz le ti Park Kft. „f. a.”, 1125 Bu da pest, Na pos u. 6/B ép.
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész):
1. Ve ze ték jog 10 kV-os föld ká bel re. Jo go sult: E.ON Észak-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt.
2. Ve ze ték jog 10 kV-os köz cé lú föld ká bel re. Jo go sult: E.ON Észak-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt.
3. Ve ze ték jog 10 kV-os köz cé lú há ló zat tal. Jo go sult: E.ON Észak-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt.
4. Ve ze ték jog. Jo go sult: Gyõ ri Erõ mû Kft.
5. Ke ret biz to sí té ki jel zá log 4 800 000 EUR. Jo go sult: HURST PRO PERTY FI NAN CE LI MI TED; DUBLIN.
6. Ke ret biz to sí té ki jel zá log 6 000 000 EUR. Jo go sult: HURST PRO PERTY FI NAN CE LI MI TED; DUBLIN.
Az épü let nél jel lem zõ sa já tos sá gok: nincs raj ta épület.
In gat lan ál la po ta: át la gos.

Az in gat lan(ok) meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a fel szá mo ló az ér té ke sí te ni kí vánt in gat lan meg te kin té sé -
nek le he tõ sé gét 2016. szep tem ber 26-án és 2016. ok tó ber 3-án biz to sít ja. A meg te kin tés re te le fo non [tel.: 06 (1) 455-1250] elõzetesen
be kell jelentkezni.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes aján lat te võ kö te les az aján la ti biz to sí té kot meg ha la dó tel jes vé tel árat az adás -
vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül át utal ni a GBP Zrt. Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 65100118-11386539-
00000000 szá mú bank szám lá já ra „pá lyá za ti vé tel ár” köz le ménnyel. A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy az in gat lan vé tel -
árát ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó-össze ge a min den kor ha tá lyos áfa-tv. szabályai szerint kerül meghatározásra, amelynek meg -
fizetésére a nyertes pályázó kö te les. A je len hir det mény ben meg ha tá ro zott irány ár – áfa te kin te té ben – net tó összeg.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
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