
Hirdetmények ingatlanok értékesítéséről 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2013. (IV.26.) számú 
határozatával értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingatlant: 

 
Az ingatlan címe: Rétság, Templom utca 11. szám, 384 hrsz Rendeltetése: Kivett lakóház és 
udvar Telek területe: 812 m2, Épület területe: 225 m2 

Minimum ár: 16.400.000 Ft. 
Ajánlatok benyújtása: postai úton vagy zárt borítékban Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal titkárságán. (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 

Benyújtási határidő: 2013. június 10. 10.00 óra. 
Részvételi feltételek: 
— nem magánszemély vásárló esetén az átláthatóság bemutatása, igazolása 
— vételi szándék közlésekor a vételár 10%-ának megfelelő foglaló megfizetése 
— adóigazolás benyújtása az állami és önkormányzati adóhatóságtól arra vonatkozóan, hogy 

az ajánlattevőnek nincs lejárt esedékességű adótartozása 
Egyéb feltételek: 
— a vételár a szerződés megkötésekor egy összegben fizetendő 
— birtokba adásra az adásvételi szerződés maradéktalan teljesítése esetében kerül sor 
— több jelentkező esetében licit dönt a vevő személyéről 
Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján a benyújtási határidőig megtekinthető. 
Időpont egyeztetés a 35/550-100 telefonszámon, vagy e-mailben a hivatal@retsag.hu címen. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2013. (IV.26.) számú 
határozatával értékesítésre hirdeti meg az alábbi felépítményeket: 

 
4 db acélszerkezetes csarnok és 1 db fedett szín; területe összesen: 2.264 m2 
Az építmény címe: Rétság, Laktanya út, 02/4 hrsz.  

Minimum ár: 3.000.000 Ft 
Ajánlatok benyújtása: postai úton vagy zárt borítékban Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal titkárságán. (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 

Benyújtási határidő: 2013. június 10. 10.00 óra. 
Részvételi feltételek: 
— nem magánszemély vásárló esetén az átláthatóság bemutatása, igazolása 
— adóigazolás benyújtása az állami és önkormányzati adóhatóságtól arra vonatkozóan, hogy 

az ajánlattevőnek nincs lejárt esedékességű adótartozása 
Egyéb feltételek: 
— a vételár a szerződés megkötésekor egy összegben fizetendő, 
— birtokba adásra az adásvételi szerződés maradéktalan teljesítése esetében kerül sor 
— az átalakítási, bontási munkák nem zavarhatják a volt laktanya területén működő más 

gazdasági társaságok mindennapos tevékenységét 
— vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan volt honvédségi területen található 
—  több jelentkező esetében licit dönt a vevő személyéről 
— a felépítmény bontási és elszállítási költsége vevőt terheli 
A felépítmények előzetes időpont egyeztetés alapján a benyújtási határidőig megtekinthetők.  
Időpont egyeztetés a 35/550-100 telefonszámon, vagy e-mailben a hivatal@retsag.hu címen. 


