PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat tárgya:
Hegyesd község Önkormányzata8296 Hegyesd, Zrínyi u.1. határozatlan időre bérbe kívánja
adni az 1/1 arányban tulajdonát képező, Hegyesd 043/1 hrsz. alatt lévő kivett anyagbánya 4
ha 4053 m2 nagyságú területét.
Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan volt dolomit bánya művelése során kialakult bányaudvarból áll. Az
ingatlanrészen épület nem található.
Közműellátottsága:
A bérleti idő:
A bérleti szerződés 8 évre szól. A felmondási idő rendes felmondás esetén 1 hónap, a Ptk.
vonatkozó rendelkezéseinek, illetve szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali
hatályú rendkívüli felmondás.
Folytatni kívánt tevékenység:
Az Önkormányzat szabadidőpark kialakítása céljára kívánja bérbe adni az ingatlant, azzal a
feltétellel, hogy a bérlő köteles azt rendben tartani. Bérlemény használata nem zavarhatja a
043/2. hrsz. alatt lévő horgásztó tevékenységét.
A bérleti díj:
A bérleti díj minimális mértéke:

10.000 Ft/hó

A bérleti díj minden év január 1-től az előző évi, KSH által közzétett infláció mértékével nő.
Óvadék:
Az óvadék mértéke 3 havi bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni.
Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a
bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.
A pályázat elbírálása:
A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempontok:


az ajánlott bérleti díj összege

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
·

a pályázó adatai: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány

szám, adószám, telefonszám, e-mail cím
·

a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése

·

a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás

·

nyilatkozat, hogy a pályázó az ingatlan állapotát megismerte

·

a pályázó által ajánlott bérleti díj összege

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. március 20. 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani Monostorapáti Közös
Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. címre.
A borítékon csak „ Hegyesd 042/1 hrsz." jeligét kérjük feltüntetni.
Az ajánlatokat határidőig személyesen lehet leadni.
A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.
Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban
foglalt feltételeknek.
A pályázatok elbírálásáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületem a beadási
határidőt követő 10 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 15 napon belül
tájékoztatja a pályázókat.
A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül köteles a pályázat
kiírójával bérleti szerződést kötni.
Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet, és a pályázat nyertesével
nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül
megkötésre.
Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
További felvilágosítás Stark Sándor polgármestertől kérhető o6-20-3382251 telefonszámon .
Hegyesd, 2017. március 2.

Stark Sándor
polgármester
Hegyesd község Önkormányzata nevében

