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 A KKV Alapszabályzatának 57. szakasza értelmében a felügyelőbizottság 2017. április 

28-án meghozott 208/7 számú határozata alapján a 

 

 

 

KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 

 

FELHIVÁST 

 
tesz közzé árverésre. 

 

 

 A Kommunális Közvállalat (a továbbiakban KKV) nyilvános árverést hirdet a vállalat 

eszközeinek – gápjárműinek nyilvános eladására. 

 

 Az árverés tárgya használt teherszállitó gépjárművek, melyek a KKV tulajdonát 

képezik, éspedig: 

 

 

 

1. RENO 

 

Tipus :   KANGO 1,9 D 

Szine:   piros 3M 

Alvázszám:  VF1FC0NAF26129388 

Motorszám:   F8QP63C297459 

Telyesitősség:   40 

Besorolás :   TEHERSZÁLLITÓ GÉPJÁRMŰ 

Üzemanyag:   Euro dizel 

Férőhely:   2 fő 

Gyártási év:   2002 

Tengelyszám:   2 

Motor köbtartalom:  1870 

Tömege:   1055 

Teherbirás:   500 

Legnagyobb megengedett összsúly:   1555 

Bejegyzési száma:  KI 013 NO 

Kikiáltási ára  145.022,47 dinár – a letétbe helyezendő összeg  14.502,25 dinát. 

 

 



2. VOLKSWAGEN 

 

Tipus :   CADDY 

Szine:   fehér 0M 

Alvázszám:  WV1ZZZ9KZXR500555 

Motorszám:   APQ109858 

Telyesitősség:   44 

Besorolás :   TEHERSZÁLLITÓ GÉPJÁRMŰ 

Üzemanyag:   ólommentes benzin 

Férőhely:   2 fő 

Gyártási év:   1998 

Tengelyszám:  0 

Motor köbtartalom:  1390 

Tömege:   1185 

Teherbirás:   550 

Legnagyobb megengedett összsúly:   1660 

Bejegyzési száma:  KI 013 VX 

Kikiáltási ára  104.324,90 dinár – a letétbe helyezendő összeg  10.432,00 dinár.  
 

 Az árverésre 2017 június 16-án  10
00

 órai kezdettel kerül sor a KKV birtokán, Csókán 

a Palih Boraca utca 5 szám alatt. Az érdeklődők az árverésen szereplő gépjárműveket 

megtekinthetik minden munkanap 8
00

-tól 13
00 

óráig. 

 Az árverésen bármely érdekelt személy részt vehet aki letétbe helyezi a kikiáltási ár 

10%-át (a letétbe helyezendő összeg) a KKV Vajdasági bank:  355-1007019-39  

számlaszámán. A befizetési bizonylaton feltétlenül feltüntetni – letéti ár, a jármű megnevezése. 

A befizetett letéti összeg része a vételárnak. Az árverés résztvevői a befizetésről szóló 

bizonylatot valamint a személyes folyószámlaszámot (amelyre a letéti összeget visszautalják) 

az árverés napján az árverést levezető bizottságnak  9
30

-tól 9
50

 óráig kell átadni. Az árverésen a 

KKV dolgozói is részt vehetnek, részükre nem kötelező a letéti összeg befizetése.   

 Azon jogi személyek, melyek rész kivánnak venni az árverésen, kötelesek a 

bizottságnak átadni az árverésen való részvételről szóló hitelesitett felhatalmazást  és az APR 

kivonatot, a magánszemélyek pedig a személyazonosságukat igazoló okmány fénymásolatát. 

 Az elárverezett gépjárművek átvétele a teljes vételár befizetésétől számitott 3 napon 

belül esedékes.A vevő aki az adásvételi szerződés aláirásától számitott 8 napon belül nem fizeti 

ki telyes egészében a vételárat, elveszti jogát, hogy visszakapja a letétbe helyezett összeget.  

 Az árverésen részt vevő azon személyek úgyszintén elvesztik jogukat a letétbe 

helyezett összeg visszafizetéséhez: 

- melyek az árverés napján nem adják át időben az árverezést lefolytató bizottságnak 

a letétbe helyezett összeg befizetéséről szóló bizonylatot, valamint a 

személyazonosságukat igazoló okmány fénymásolatát, 

- melyek a meghatározott időben nem jelennek meg az árverésen, és nem fogadják el 

a kikiáltási árat, 

- melyek megtagadják az árverésen készült jegyzőkönyv hitelesitését (aláirását), 

- melyek megtagadják az adásvételi szerződés megkötését. 

 

A többi résztvevő számára, kivéve a vásárlót, a letéti összeg visszafizetésre 3 napon 

belül sor kerül.  

 



Az árverésen részt vevő azon személyek, melyeknek fenntartása van az árverést 

levezető bizottság munkájával vagy döntésével kapcsolatban szóbeli óvást intézhet az árverés 

idején. A bizottság helyben megvizsgálja az óvást és meghozza a végleges döntést. 

 

Az árverés a kikiáltási ár bejelentésével és elfogadásával kezdődik, és felkérik a 

résztvevőket tegyék meg javaslataikat. A résztvevő köteles nagyobb árat ajánlani az előtte tett 

ajánlatnál, és egyetlen résztvevő sem tehet kisebb ajánlatot a kikiáltási árnál. Az áremelési 

ajánlat nem lehet kisebb 5.000,00 dinárnál. 

Amenyiben nem jelentkezik két érdekelt fél, az eladásra a kikiálási áron kerül sor és a 

szerződést a legnagyobb vételárat felkináló résztvevővel kötik meg. A járulékok kifizetése a 

vevőt terhelik. 

 

Az érdekeltek további részletekért Terhes Endréhez mint megbizott személyhez 

fordulhatnak felvilágositásért a 0230/71-174, valamint a 0648589321 telefonszámokon. 

  

 

 


