TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
Tel/Fax: (45) 488-006
E-mail: hivatal@tarpa.eu

HIRDETMÉNY
Tarpa Nagyközség Önkormányzata (székhely:4931 Tarpa Kossuth utca 23)
Képviselő-testület (székhely: 4931 Tarpa Kossuth utca 23) 280/2017.( X. 06.)
önkormányzati határozata alapján nyilvános pályázat keretében az alábbi
hirdetményt teszi közzé:
Tarpa Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Tarpa 039/1 hrsz-ú, 1511 m2 alapterületű, valamint a
Tarpa 039/2 hrsz-ú, 1854 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanokat, az Önkormányzat vagyonáról szóló 2/2016. (I.25.) önkormányzati
rendelet 5. §. (3) bekezdés c. pontja szerint a rendelet 2. melléklete alapján a Tarpa
Nagyközség Önkormányzat
hivatalos honlapján (www.tarpa.eu) és Tarpa
Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláján kell meghirdetni eladásra az alábbi
feltételekkel:
-

Az eladási ár: 5.500.000 Ft nettó áron
Fizetés módja: az Adás-vételi szerződés aláírását követő legkésőbb 8 napon
belül banki utalással
Ajánlat beérkezési határideje: 2017. október 18. 16:00
Ajánlat benyújtásának módja: postai úton
Ajánlat benyújtásának helye: Tarpa Nagyközség Önkormányzata, Szécsi
Szabolcs polgármester részére, 4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
A pályázat kiírás nyilvános a pályázatokat a pályázó nevének megjelölésével
köteles beadni.

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével írásban zárt borítékban kell
megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2017. október 20. 18:00-ig
Jogi személy csak akkor vehet részt a pályázati eljárásban amennyiben a Nemzet
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt
Előnyben részesíti azon pályázót aki az ingatlanon lévő vasszerkezetű építmény
újra építésében kötelezettséget vállal az önkormányzat által megjelölt más területen.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az eladási árat.
A kiírónak jogában áll, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is –
eredménytelennek minősítse.
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Az adás-vételi szerződés elkészíttetése – pályázati eljárást követő 8 napon belül és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése a vevő feladata és
az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.

A pályáztatási eljárás szabályai
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és
jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat,
különösen a vételár megfizetésének módját és határidejét elfogadja.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő
leteltével kezdődik és 60 napig tart.
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvénytelen pályázatot tevő
ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem
vehet részt.
A pályázatra vonatkozó bővebb felvilágosítás az vételi ajánlat időtartama alatt Tarpa
Nagyközség Önkormányzatánál, a Községházán kérhető, 4931 Tarpa Kossuth u. 23.
sz. alatt, Szécsi Szabolcs polgármesternél.

Hirdetőtáblán történő kifüggesztés napja: 2017. október 11.
Hirdetőtábláról történő lejárat napja: 2017. október 18. 16:00

Tarpa Nagyközség Önkormányzata

2/2

