
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 

9444  Fertőszentmiklós 

Szent István út 19. 

Telefon: 99/544-510 

Fax: 99/544-516.                                    

E-mail: muszak@fertoszentmiklos.hu 

 

Pályázati  felhívás 

önkormányzati ingatlan értékesítésére 

 
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő 

gazdálkodás szabályairól szóló  4/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete alapján a következő 

pályázati felhívást teszi közzé: 

 

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: 
- Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 

9444 Fertőszentmiklós, Szent István út 19. 

Telefon: 99/544-517  mail: muszak@fertoszentmiklos.hu 

 

2. A pályázat célja: Önkormányzat tulajdonában lévő 9444 Fertőszentmiklós, Soproni 

utca 48. szám alatti 1569/9/A/4. hrsz-ú 1195/10000 tulajdoni illetőségű társasházi 

ingatlanrész értékesítése. 
 

3. A Pályázat jellege: nyilvános pályázat 
 

4. Az ingatlan adatai: 

 

-  A társasházi épületrész területe: 328 m2 

-  Az ingatlan művelési ága: üzlet helyiség 

- Az ingatlan per, teher és igénymentes. 

- A társasházi ingatlan részben közművesített. 

 

5. Pályázati feltételek:  Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság pályázhat. 

A pályázati minimális ár:  26.000.000.-Ft. azaz huszonhatmillió forint. Az ajánlati 

összeget egy összegben kell megfizetni a pályázat eredmény hirdetését követő 8 napon 

belül. 

 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje:  Az ajánlatoknak 2021. február 8. 10.00 

óráig kell beérkeznie az Önkormányzat részére személyes vagy postai úton, zárt 

borítékban.  

 

7. Az ajánlatok benyújtási módja:  Az ajánlatok benyújthatók személyes vagy postai 

úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek lezárását aláírással kell 

ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: Pályázati ajánlat a 

Fertőszentmiklós 1569/9/A/4. hrsz-ú társasházi ingatlanrész megvételére. 

 

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai: A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, 

aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.  
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9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következőek: 

- Pályázó neve, címe: 

- Nyilatkozni kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról. 

- A tervezett további funkció rövid ismertetése. 

 

10. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető be: 

 

- Farádi Tamás műszaki ügyintézőnél 

 

11. A pályázatok elbírálása:  2021. február 15-ig történik meg. 

 

12. Egyéb információk: 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 14§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti 

meg.  

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen 

megtekinthető. Ajánlatkérő (érvényes ajánlatok esetében is) fenntartja magának azt a 

jogot, hogy a versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül 

eredménytelenné nyilvánítsa és egyik Pályázóval se kössön szerződést. A Pályázó az 

ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánítása esetén Ajánlatkérővel szemben semmiféle kártérítési, kártalanítási vagy 

egyéb jogcímű követeléssel nem élhet. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, 

hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. A 

tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésének költségei a vevőt 

terhelik.  

 

A pályázati kiírás Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat hivatali hirdetőtábláján 

illetve az önkormányzat honlapján (www.fertoszentmiklos.hu) kerül meghirdetésre, 

közzétételre. 

 

 

Fertőszentmiklós, 2021.  január  20. 
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