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185/2011.(VII.19.) Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

V e r s e n y t á r g y a l á s i  (pályázati) f e l h í v á s 
 

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenytárgyalás meghirdetője: 

Petőfibánya Község Önkormányzata (székhely: 3023 Petőfibánya Bánya út 3.) tel: 37/387-303 

 

A versenytárgyalás eljárási rendje:  

Nyílt pályázati eljárás 

 

Pályázat tárgya: 

Petőfibányai 355/A/13 helyrajzi számú,  természetben  Petőfibánya Sport u. 5. I/13. szám alatt 

található 40 m2 alapterületű – 5 db helységből álló - lakás és az alapító okirat szerint 

hozzátartozó 68/1000 eszmei hányadrész 

 

Értékesítésre felkínált lakás adatai: 

A lakás helységenkénti bontásban: 

       - szoba               21. 00 m2 

       - előszoba            4. 00 m2 

       - konyha              9.50 m2 

       - fürdőszoba        3.50 m2 

       - kamra                1.00 m2 

       - WC                   1.00 m2 

        összesen:          40.00 m2 

 

Az értékesítésre felkínált lakás előnyösen közelíthető meg közforgalmi járművel (autóbusz), a 

helyközi autóbusz megálló gyalogosan cca. 5-10 perc járásra található. Az alapellátáshoz szükséges 

intézmények gyalogosan 5-10 percnyi távolságra találhatók. 

A Sport utca aszfalt útburkolattal, teljes közműhálózattal ellátott. Az értékesítésre felkínált lakás a 

közműhálózatra rá van kötve, de jelenleg a lakásban csak egyedi fűtésmód van. (kályhafűtés) A 

melegvíz nyerésre bojler nincs felszerelve. 

A lakás félkomfortos. 

 

Pályázati ajánlattétel feltételei: 

Minimális vételár: bruttó 2.900.000,- Ft, mely értéket el nem érő vételár ajánlat esetén a 

lakást elidegeníteni nem lehet. 

 

Ajánlati biztosíték: 

A minimális vételár 10 %-a, melyet „Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (3023 

Petőfibánya Bánya út 3.) költségvetési elsz. szla. 62100212-10000647 számlára kell befizetni. Az 

ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra, a többi pályázó esetén 

az elbírálást követő 15 napon belül visszafizetésre kerül. 

 

Fizetési feltétel:  

Az adásvételi szerződés aláírását követő 60 napon belül kell teljesíteni a vételár teljes összegét. A 

vételár teljesítése az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzéséhez 

szükséges, úgynevezett „bejegyzési engedély” kiállításának feltétele. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
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A pályázó adatait (magánszemély esetén: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi szám, 

adóazonosító jele, lakcím, vállalkozó esetén: cégnév/egyéni vállalkozó neve, székhely, 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány száma, adószám, aláírásra jogosult neve), annak 

megjelenítését, hogy a Petőfibánya, Sport u. 5. I/13. számú lakásra (hrsz: 355/A13) és az alapító 

okirat szerint hozzátartozó 68/1000 eszmei hányadrészre vonatkozik az ajánlat, a vételi ajánlatot, a 

vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételekről szóló nyilatkozatot, az ajánlati 

biztosíték befizetéséről szóló igazolást. 

 

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 

Határidő: 2011. augusztus 22. (nap) 10:00 (óra) 

Hely: Polgármesteri Hivatal (3023 Petőfibánya Bánya u. 3.) titkársága 

A pályázati ajánlatokat zárt, feladót és cégjelzést nem tartalmazó borítékban „3023 

Petőfibánya Sport u. 5. I/13. szám alatti lakás” jeligével ellátva kell benyújtani. 

 

Pályázatok bontásának ideje, helye, elbírálás: 

Ideje: 2011. augusztus 22. (nap) 15:00 (óra) 

Hely: Polgármesteri Hivatal a Pénzügyi Bizottság által 

Elbírálás: a bontás napján a Pénzügyi Bizottság ülésén - a bizottság döntése alapján - történik. A 

pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. A nyertes pályázó, aki 

a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat 

ajánlja meg.  

 

Szerződéskötés: 

Az adás-vételi szerződés megkötése a nyertes pályázóval a döntésről szóló értesítés kézhezvételét 

követő 60 napon belül kezdeményezi a pályázat kiírója. A szerződés megkötésével és a Földhivatali 

rendezéssel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség a nyertes ajánlattevőt terheli. 

 

Ajánlati kötöttség: 

A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 

módosíthatók, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik Az ajánlattevő az 

ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötött ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik 

ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a 

beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását követően a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

 

A pályázat kiírója javasolja: 

A későbbi esetleges jogviták elkerülése céljából, a fentieken túl a pályázó saját felelősségére és 

költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt az ajánlat tárgyáról, amely a 

hasznosítási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 

 

További információk: 

Az értékesíteni kívánt ingatlan társasházban található, így a társasházi alapító okiratban foglaltak 

betartása a nyertes pályázó kötelezettsége. 

A pályázat kiírója előzetes telefon egyeztetés alapján lehetőséget biztosít a lakás megtekintésére. 

Petőfibánya Község Polgármesteri Hivatal Simonkovics Istvánné  

Telefon: 37/ 387-303 

Fax: 37/387-437 

Személyesen ügyfélfogadási napokon. 

 

 


