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INGATLANÁRVERÉSI JEGYZŐKÖNYV
Készült 2020.09.23. 15:39-kor, 5830 Battonya, Állomás u. 73. szám alatt.
Intrum Justitia Zrt. végrehajtást kérőnek (hivatkozási száma: 43094468499100), címe: 1138 Budapest, Váci út 144-150. 2. Emelet .
Király Zoltán adós, címe: 5820 Mezőhegyes, Kamaráspuszta Major 10 /1 ellen HITELKÁRTYA TARTOZÁS címen 223 844 Ft és járulékai
iránt indult végrehajtási ügyében.
A végrehajtást a(z) Raffay Ferencné dr. Bartók Ágnes Bíróság a(z) 31017/Ü/31255/2011/4 számú végrehajtható okirattal rendelte el.

További végrehajtási ügyek:
Vé gre h ajtást k é rő(h iv.sz ám )

Adós

Ügysz ám

Köv.jogcím e

OT P Faktoring Zrt.
(OU-DA-FK-08-762-0053)
Király Zoltánné
Foldana P énzügyi Zrt.

Király Zoltán

389.V.2159/2012

KÖLCSÖNT ART OZÁS

Király Zoltán
Király Zoltán

389.V.0013/2013
389.V.1773/2019

GYERMEKT ART ÁSDÍJ
SZEMÉT SZÁLLÍT ÁSI
SZERZŐDÉS

Tők e
397 779 Ft
1 879 546 Ft
37 251 Ft

Az eljárás kezdetén önálló bírósági végrehajtói minőségemet igazoltam. Megállapítom, hogy az árverési hirdetmény kifüggesztése és
kézbesítése a feleknek, az árverésre kerülő ingatlanra vonatkozólag az ingatlannyilvántartásba bejegyzett joggal rendelkezőknek, az
ingatlanügyi hatóságnak valamint az árverés helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének szabályszerűen megtörtént. Az árverési
hirdetmény a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által működtetett elektronikus árverési rendszer részét képező elektronikus árverési
hirdetmények nyilvántartásában a hirdetmény közzétételétől a licitnapló lezárásáig tartó közzétételi időtartam 99.72 %-ában a felhasználók
számára elérhető volt. A közzétételi időtartam mértékének hitelességét az elektronikus árverési rendszer biztosítja és tanúsítja.
Az árverésen való részvétel feltételeit valamint következményeit (pl.: árverési vételár megfizetésének elmulasztása) ismertettem.
Az árverésre kerülő ingatlan nyilvántartási adatai:
címe: 5820 Mezőhegyes, Ómezőhegyes Major 23.
fekvése: MEZŐHEGYES ZÁRTKERT, helyrajzi száma: 1018/1/C/4, tulajdoni hányad: 1/2, jellege: lakóingatlan.
Az ingatlan tehermentesen került árverésre.
Az ingatlan becsértéke: beköltözhetően 500 000 Ft,
árverési előleg: 50 000 Ft,
licitküszöb: 10 000 Ft.
Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték 50% -nak megfelelő összegig volt leszállítható.
Az ajánlatok sorrendjének leírása:

Mai napon felhívásomra megjelent Király Zoltánné (továbbiakban: Árverési Vevő), aki Király Zoltán (továbbiakban
Adós) (lakcím: 5820 Mezőhegyes, Kamaráspuszta Major 10 /1, születési/leánykori név: Király Zoltán, születési hely, idő:
Mezőhegyes, 1972.04.28., anyja neve: Fábián Katalin) Mezőhegyes belterület 1018/1/C/4 hrsz.-ú ingatlana 1 / 2 -ed
tulajdoni hányadára kitűzött, a természetben és az ingatlan-nyilvántartásban 5820, Mezőhegyes, Ómező 23. ép: C. ajtó: 4. „felülvizsgálat alatt” számon található, 2020.09.22.-én 19:00:00-kor zárult elektronikus árverésen, 250.000
Ft,- vételáron a legmagasabb, érvényes ajánlatot tette.
E jegyzőkönyvben megállapítom, hogy Árverési Vevő Adós fent körülírt ingatlanát árverés keretében
megvásárolta. Árverési vevőket tájékoztattam, hogy a vétel-árkülönbözetet a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 149. §-a alapján az árverési jegyzőkönyv aláírását követő 15 napon belül köteles
befizetni, vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára, illetve ha ezt elmulasztja, vagy határidőn túl utal, a befizetett előlegét
elveszti.
Árverési Vevő nyilatkozza, hogy tulajdonszerzésének jogszabályi akadálya nincs. Az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján
a fent körülírt ingatlan mai napon is Adós tulajdonában van.
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Árverési Vevő Adatai:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési dátum:
Születési hely:
Állampolgárság:
Személyi azonosító szám:
Adóazonosító jel:
Azonosításkor használt okmány típusa:
Okmány száma:
Lakcím:

Király Zoltánné
Szaszák Andrea
Fehér Erzsébet
1973-04-20
Békéscsaba
magyar
6875
8388252852
személyi igazolvány
280670DE
5820, Mezőhegyes, Ómezőhegyes major 23/7.

1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban Vht.) 154/A. § (10) Ha a kiköltözésre az (1) és (5) bekezdésben foglalt időpontig nem került sor az
árverési vevő a kiköltözési határidő lejártát követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan kiürítését.
(11) A végrehajtó köteles - a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem részére történt kézbesítését követő 8 napon belül - tájékoztatni a
lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt arról, hogy az árverési vevő az ingatlan kiürítésére irányuló kérelmet terjesztett elő.
(12) A végrehajtó az árverési vevő kérelmére - szükség esetén rendőrség közreműködésével - akkor intézkedik az ingatlan kiürítése iránt a
182. § és a 182/A. § megfelelő alkalmazásával, ha a (11) bekezdés szerinti, a jegyző által igazolt bejelentéstől számított 60 nap eltelt.
(13) Az ingatlan kiürítése során a végrehajtást kérő jogai és kötelezettségei az árverési vevőt illetik meg, illetve terhelik.
Az ingatlan árverési vételára 250.000 Ft , azaz: kettőszázötven-ezer forint.
Az eljárás 2020.09.23-n 15:47-kor-kor befejeződött. A jegyzőkönyvet ismertetés után aláírják:
_________________________________
végrehajtást kérő

Dr. Sőre Zoltán
önálló bírósági végrehajtó
_________________________________
árverési vevő

_________________________________
végrehajtást kérő képviselője

________________________________
tanú

_________________________________
adós (kötelezett) vagy megbízottja, stb.

Jelen árverési jegyzőkönyv a 1/2002. (I.17.) IM rendelet 29/A. §.-a szerinti biztonsági sorszámos papír használatával, eredeti aláírásával,
illetve az önálló bírósági végrehajtó körbélyegzőjének és szárazbélyegzőjének lenyomatával alkalmas tulajdonjog bejegyzésére.
Tájékoztatom , hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 217. § (2) bekezdése alapján intézkedésem ellen a kézbesítéstől szám ított 15
napon belül végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A kifogást a végrehajtónál kell benyújtani, a Battonyai Járásbíróság-nak cím ezve. A kifogás az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 43. § (8) bekezdése szerint illetékköteles, m elynek m értéke 15.000 forint. Az illetéket az Itv. 74. § (1) bekezdése alapján
illetékbélyegen kell m egfizetni.

Tájékoztatom a T isztelt Címet, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra van lehetősége
bármely önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó bármely végrehajtási ügyben, az adott végrehajtási eljárást lefolytató önálló bírósági végrehajtóval.
Az elektronikus kapcsolattartás a Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerén (VIEKR) keresztül történik, mely rendszerhez való
kapcsolódás a M agyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján előterjesztett regisztrációs kérelem útján kezdeményezhető. T ovábbi információért keresse
fel a M agyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapjának elektronikus kézbesítéssel kapcsolatos oldalát: https://arveres.mbvk.hu/viekr/.
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