Ábrahámhegy Község Polgármesterétől
8256 Ábrahámhegy Badacsonyi u. 13.
Telefon: 87/471-506
(levelezési cím: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2010 (VI.22.)
önkormányzati rendeletének 5.§ (1) bekezdése alapján nyilvános pályázatot ír ki
az 1/1 tulajdonában álló alábbi ingatlan értékesítésére:
1. A pályázat kiírója: Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi út 13.
2. Az ingatlan megnevezése: Ábrahámhegy 748/13 hrsz kivett beépítetlen terület
3. Az ingatlan területe: 1386 m2
4. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 21. 12:00 óra, mely időpontig a
pályázatoknak be kell érkeznie Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének hivatalához (Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.).
5. Az ingatlan minimális vételára: 4.255.000 Ft.
A vételárat legkésőbb az adás-vételi szerződés megkötésekor kell megfizetni.
6. Pályázatot kizárólag természetes személyek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetek nyújthatnak be.
7. A pályázati eljárás során több jelentkező esetén pályázati tárgyalás kerül
lebonyolításra 2015. október 22. napján 13,00 órakor Ábrahámhegy Község
Önkormányzata hivatali helyiségében (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.).,
mely időpontban az ajánlattevők külön értesítés nélkül jelenjenek meg.
A pályázati tárgyalás eredményhirdetéssel zárul. A nyertes 15 napon belül köteles
adás-vételi szerződést kötni, és ezzel egyidejűleg a vételárat kiegyenlíteni.
Amennyiben e kötelezettségének pályázat nyertese nem tesz eleget, akkor az utána
következő legmagasabb ajánlattevő pályázót kell az általa vállalt feltételekkel
nyertesnek tekinteni. Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű
licitálást kell tartani.
Az adás-vétellel járó költségek a vevőt terhelik.
8. Eredménytelen a pályázat, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget a pályázat
előírásainak, vagy a pályázatot nyert személy nem köt szerződést az előírt időben.
9. A pályázatnak tartalmazni kell a
a) pályázó nevét,
b) pályázó címét/székhelyét,
c) az eljáró képviselő megnevezését
d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,

e) nyilatkozatot arról, hogy több pályázó esetén a pályázati tárgyaláson részt
kíván venni,
f) az átlátható szervezeti státuszt igazoló dokumentumot eredetben (szervezet
esetén),
g) nyilatkozatot arról, hogy az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés
aláírásával egyidejűleg egy összegben megfizeti.
10. A pályázatokat Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi út 13. címre kell benyújtani zárt borítékban, postai úton, vagy
ügyfélfogadási időben személyesen. A borítékra rá kell írni: „Pályázat
Ábrahámhegy 748/13 hrsz-ú ingatlan vételére”.
11. Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Ábrahámhegy, 2015. október 1.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

