
Kifüggesztés napja: 

Levétel napja: 

 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 
 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 

33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú 

ingatlanok bérletére: 

 

1.) Várpalota, Erdődi P.T. u. 12. és 16. szám alatti 509/A/47 hrsz.-ú és 509/A/35 hrsz-ú 

ingatlanokból 90 m2 üzlethelyiség és 79 m2 nagyságú pinceraktár 

A helyiségrész a Tési dombon található, a Kincses Turi helyén. 

A helyiség bérbeadása: üzlethelyiség és raktározás céljára.  

A társasházban működő kisvállalkozás működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. 

Ezért a működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, 

amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott 

szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a 

környezetet.  Energetikai minőség szerinti besorolás: JJ 

A pályázati biztosíték összege: 70.200,- Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- 

egy havi bérleti díjával). 

 

2.) Várpalota, Mátyás K. u. 3. szám alatt található 595/4/A/48 hrsz.-ú 13 m2-es  

helyiség és a hozzá tartozó 595/4/A/46 hrsz.-ú, 4 m2-es vizes blokk helyiség 

Összesen: 17 m2. 

A helyiség bérbeadása: irodai tevékenység céljára. 

A társasházban működő kisvállalkozás működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. 

Ezért a működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, 

amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott 

szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a 

környezetet.   

A pályázati biztosíték összege: 7.650,- Ft. (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- 

egy havi bérleti díjával). 

 

3.) Várpalota, Erdődy 17. szám alatt található 439/A/18 hrsz.-ú 30 m2-es garázs 

helyiség 

A pályázati biztosíték összege: 33.020,- Ft. (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- 

2 havi bérleti díjával). 

 

Kiíró a pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor a megajánlott bérleti díj mértéke, a 

forgalmazandó termék, a bérbe adandó terület kialakítása, egyéb szolgáltatás nyújtása 

szempontok alapján külön-külön bírálja el. 

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű 

bérleti szerződés köthető. 



Kifüggesztés napja: 

Levétel napja: 

 

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek: 

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű használathoz szükséges 

berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések 

megtételéről a bérlő gondoskodik. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon 

felül megfizetnie. 

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal 104-es Iroda 

(Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2017. január 16-án 9:00 óráig. A pályázatokat zárt 

borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan helyrajzi számát és 

a „PÁLYÁZAT” szót. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati 

biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a személyes-, illetve a 

vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (személyigazolvány, vállalkozói igazolvány, 

cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint csatolni kell a 

helyiségre vonatkozó látványtervet vagy beépítési tervet/rajzot. 

 

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2017. 

január 17-én reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítani érvényes ajánlatok beérkezése esetén is. 

 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt 

tevékenységre jogosult, a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette.  

A licit alapját a helyiség minimális egyhavi bérleti díja képezi.  

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a 

Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) 104-es számú irodájában Marasztó 

Krisztina gazdálkodási ügyintézőtől 2016. december 28-án reggel 8.00 órától. A pályázat 

előtt a helyiség megtekinthető az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-

695) 

 

Várpalota, 2016. november 21. 

 

 

 

         Kádár István 

Gazdasági Bizottság elnöke 



Kifüggesztés napja: 

Levétel napja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 

LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRŐL SZÓLÓ A 

36/ 2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-A ALAPJÁN PÁLYÁZAT ÚTJÁN KÍVÁNJA HASZNOSÍTANI AZ 

ALÁBBI NEM LAKÁS CÉLÚ INGATLANOKAT: 

 

 

1.)Várpalota, Szabadság tér 3. szám alatti 174/1/A/8 hrsz-ú, 87 m²-es üzlethelyiségrészét 
(Tündérország Játékbolt helyén) 

Az üzletrész a belvárosban található. 

A helyiség bérbeadása: színvonalas termékekkel való kereskedés céljára  

A pályázati biztosíték összege: 151.728 Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi 

bérleti díjával). 

 

2.)Várpalota, Újlaki u. 18. szám alatti üzlethelyiség 192/A/1hrsz-ú, 93m²-es üzlethelyiség 

részét 
(Laguna Épületgépészet helyén) 

Az üzletrész a belvárosban található. 

A helyiség bérbeadása: színvonalas termékekkel való kereskedés céljára 

A pályázati biztosíték összege: 162.192 Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi 

bérleti díjával). 

 

3.)Várpalota, Rákóczi u. 20. szám alatti 488/3/A/62 hrsz-ú,  138m²-es helyiséget 
A helyiség a Tésidombi városrészen Rákóczi u. 20. sz. alatt található. 

A helyiség bérbeadása: iroda célú használat/oktatási, kulturális, eü. tevékenység céljára 

A helyiség bérbeadása: raktározás céljára 

A pályázati biztosíték összege: 21.114 Ft  (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi 

bérleti díjával). 

 

4.) Várpalota, Erdődi P.T. u. 12. és 16. szám alatti 509/A/47 hrsz.-ú és 509/A/35 hrsz-ú 

ingatlanokból 90 m2 üzlethelyiségrészt és 79 m2 nagyságú pinceraktár részt 

A helyiségrész a Tési dombon található, a  Kincses Kávéház helyén. 

A helyiség bérbeadása: üzleti tevékenység céljára.  

A pályázati biztosíték összege: 70.137,- Ft 

 

 

 

 



Kifüggesztés napja: 

Levétel napja: 

 
 ÉS AZ ALÁBBI LAKÁS CÉLÚ INGATLANOKAT: 
 

1.)Várpalota Bartók Béla u. 22/A. fsz. 2. ajtó 1,5 szoba, 46 m2-es helyiséget 
 

A helyiség a Bartók Béla utcában található. 

A helyiség komfortos, felújításra szorul. 

A pályázati biztosíték összege: 19.159 Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi 

bérleti díjával). 
 

2.)Várpalota, Tábormező u. 26. II. emelet 12. ajtó 1,5 szoba,-es helyiséget 
 

A lakás a Tésidombi városrészen található, távfűtéses összkomfortos. 

 

A pályázati biztosíték összege: 29.008 Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi 

bérleti díjával). 

 

 

 

1.)Várpalota, Szabadság tér 3. szám alatti 174/1/A/8 hrsz-ú, 87 m²-es üzlethelyiségrész 

műszaki leírása 
 

A helyiség a Várpalota, Szabadság tér 3/A-3-4. szám alatti Társasházban, mint külön tulajdon 

szerepel. 

 

Az épület úszótelkes kialakítású, részben alápincézve + földszint + I-II. emelet. 

 

Az épület három lépcsőházas, a pincében tárolók, közös tároló, előterek, folyosók, mosókonyhák és 

vízórahelyiségek találhatók. 

A Szabadság tér 3/A földszintjén 1 közművelődési iroda és az I-II. szinten szintenként 3-3 lakás 

található. A Szabadság tér 3. földszintjén 1 lakás, 2 üzlet és az I-II. szinten szintenként 4-4 lakás 

található. 

Várpalota, Szabadság tér 4. földszintjén a Szent György Gyógyszertár, 1 üzlet és az I-II. szinten 

szintenként 4-4 lakás található. 

Mindhárom lépcsőház önálló padlástérrel rendelkezik. 

 

Alapozása: vasbeton sávalap. 

A pince és a lakószintek falazata tömör kisméretű téglából készült. Lábazat magasságában 

vízszintes falszigeteléssel. A pince közbenső és zárófödém vasbeton gerendák között födémtálcák. 

A lábazaton cement vakolat, a felmenő falakon külső kőporos dörzsvakolat készült.  

Kémények:  

Az épület kéményei falazott kémények. 

Víz- és csatornarendszere: 

A csapadékvíz külső ereszcsatorna elvezetésű. 

Víz- és szennyvíz csatorna rendszere a városi hálózatra kötve. 

Fűtése egyedi vegyes tüzelésű kályhákkal, vagy egyedileg készült vegyes tüzelésű kazánokkal, 

jelenleg nem megoldott. 
Melegvíz ellátás: lakásonként egyedi elektromos vízmelegítőkkel vagy vegyes tüzelésű 

fürdőhengerekkel van megoldva. 

 

Tulajdonosa: Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 

 

2.)Várpalota, Újlaki u. 18. szám alatti 192/A/1 hrsz-ú, 93m²-es üzlethelyiség műszaki leírása 



Kifüggesztés napja: 

Levétel napja: 

 

 

Fent nevezett helyiség a Várpalota, Újlaki u. 18. szám alatti társasházban mint külön tulajdon 

szerepel. 

Az épület műszaki leírása: 
Az épület sorház beépítésű, úszótelkes kialakítású alápincézett, földszint és I-II. emelet 

Az épület három+ egy lépcsőházas, a pincében tárolók, közlekedők, mosókonyhák, előterek, üzlet, 

vízóra és légóhelyiségek találhatók. 

Alapozása vasbeton sávalap. 

A pince és a lakószintek falazata tömör kisméretű téglából készült. 

Lábazat magasságában vízszintes falszigeteléssel. 

A pince a közbenső és a zárófödém monolit vasbeton. 

A lábazaton műkő burkolat, a felmenő falakon külső vakoló mészhabarcs vakolat, kőporos 

dörzsfelülettel. 

A tető magastető, cserépfedéssel. 

A csapadékvíz külső ereszcsatorna elvezetésű. 

Víz-és szennyvíz csatorna rendszere a városi hálózatra van kötve. 

Fűtés: gázfűtés egyedileg kazánnal 
 

 

 

 

3.) Várpalota, Rákóczi F. u. 20. szám alatti 488/3/A/62 hrsz-ú 138 m²-es raktárhelyiség 
A helyiség bérbeadása: raktározás céljára 

A pályázati biztosíték összege: 21.114 Ft  
(megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi bérleti díjával). 

 

Az épület műszaki leírása: 

A raktár helyiség a Várpalota, Rákóczi u. 14-20. sz. alatti Társasházban található. 

Az épület úszótelkes kialakítású, fogadószint + földszint + I.-IV. emelet tagozódású. 

 

Az épület 4 lépcsőházas, 2-2 lépcsőházanként dilatált szerkezetű. A földszinten és az emeleteken 60 

lakás található. 

Alapozása: vasbeton sávalap. 

A fogadószint monolit vasbeton, a lakószintek házgyári panel szerkezetűek. 

A tető lapostető, többrétegű bitumenes lemez szigeteléssel. 

A csapadékvíz elvezetés belső elvezetésű, a városi hálózatra van kötve. 

Fűtés és melegvíz ellátása a városi távhőhálózatról biztosított a 64. jelű Hegyhát utcai hőközponton 

keresztül. 

Az épület fűtőtestei 2010-ben költségmegosztóval lettek felszerelve. 

Szellőzése: gyűjtő kürtős, ventillátoros elszívással. 

Az épületben kaputelefon rendszer van kiépítve.  

Tulajdonos: Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39). 

Az ingatlan per- teher-és igénymentes. 

 

 

4.) Várpalota, Erdődi P.T. u. 12. és 16. szám alatti 509/A/47 hrsz.-ú és 509/A/35 hrsz-ú 

ingatlanokból 90 m2 üzlethelyiségrészt és 79 m2 nagyságú pinceraktár részt 

A helyiségrész a Tési dombon található, a  Kincses Kávéház helyén. 

A helyiség bérbeadása: kereskedelmi tevékenység és raktározás céljára.  

A pályázati biztosíték összege: 70.137,- Ft 

 

Az épület műszaki leírása: 



Kifüggesztés napja: 

Levétel napja: 

 

A helyiség a Várpalota, Bátorkő u. 1. Erdődi P. T. u 8-10-12-14-16. sz., Bakony u. 1. sz. alatti 

Társasházban található. 

Az épület úszótelkes kialakítású, földszint + I.-II. emelet tagozódású. 

 

 

Alapozása: vasbeton sávalap. 

A fogadószint monolit vasbeton, a lakószintek házgyári panel szerkezetűek. 

A tető lapostető, többrétegű bitumenes lemez szigeteléssel. 

A csapadékvíz elvezetés belső elvezetésű, a városi hálózatra van kötve. 

Villany, víz, csatorna van. 

Vízmérővel ellátott. 

A fűtés egyedi szilárd tüzeléssel oldható meg. 

Tulajdonos: Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39). 

Az ingatlan per- teher-és igénymentes. 

 

 

 

1.)Várpalota Bartók Béla u. 22/A. fsz. 2. sz. alatti lakás műszaki leírása 
 

 

Az épület téglaépület.  

 

A lakás a Bartók Béla utcában található 1,5 szobával rendelkezik, 46 m2 nagyságú, komfortos, 

felújításra szorul. 

A pályázati biztosíték összege: 19.159 Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi 

bérleti díjával). 

 

2.)Várpalota, Tábormező u. 26. II. emelet 12. sz. alatti lakás műszaki leírása 
 

Az épület téglaépület, földszint+ I-II. emelet.. 

 

A lakás 1,5 szobával rendelkezik a Tésidombi városrészen található, távfűtéses összkomfortos. 

 

A pályázati biztosíték összege: 23.373 Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi 

bérleti díjával). 

 

 

A pályázati felhívást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat lapjában, az 

Önkormányzat Honlapján és a Városi Televízióban teszi közzé.  

A pályázat meghirdetésének közhiteles időpontja: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztés kezdő napja. (2013. május 29.) 

 

A pályázat nyelve magyar.  

 

A pályázati eljárás a hasznosítani kívánt bérlemény bérleti díjára irányul. 

A belvárosban Várpalota Város Önkormányzata diszkont jellegű árusításra nem kíván 

helyiséget bérbe adni. 

 

 

A vagyontárgy nem adható bérbe a meghirdetett licit alapját képező havi bérleti díj alatt. 
 

Az ajánlattevő a pályázat benyújtásával egyidejűleg pályázati biztosítékot köteles fizetni.  



Kifüggesztés napja: 

Levétel napja: 

 

A pályázat jellege: nyilvános. 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre 

jogosult, a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette. Igazolja, hogy nincs 

köztartozása (adó-, vám-, TB járulék és egyéb az államháztartás más alrendszereivel szemben 

fennálló kötelezettség elmaradása).  

 

 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati 

ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók. 

 

Az ajánlattevő a pályázat benyújtásával egyidejűleg pályázati biztosítékot köteles fizetni a pályázati 

kiírás mellékletét képező készpénzfizetési csekken. A pályázati biztosíték összege: a hasznosítani 

kívánt helyiség minimális egy havi bérleti díja.  

A befizetési bizonylatot – zárt borítékban leadott pályázat benyújtásakor- a Kiírónak be kell 

mutatni, aki arról másolatot készít.  

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a biztosítékot 

elveszti, az a Kiírót illeti meg. 

 

 

A pályázat benyújtása előtt a helyiségek megtekinthetők az ügyintézővel egyeztetett 

időpontban  
Az ajánlati kötöttség: 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles 

legalább 60 napos ajánlati kötöttséget vállalni. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének 

ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti. 

 

A bérbeadó a pályázat nyertesével határozott időre - legfeljebb 10 évre - szóló bérleti szerződést 

köthet. 

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban a pályázatot kiíróhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell a 

helyiségre vonatkozó látványtervet, illetve beépítési tervet, rajzot. 

 

A pályázati ajánlatnak tartalmazni kell:  

 a pályázó nevét, pontos címét, foglalkozását, vállalkozói igazolványának számát, a cég 

nevét, cégbírósági bejegyzés számát, adószámát, 

 az ajánlathoz mellékelni kell a személyes-, illetve a vállalkozásra, cégre vonatkozó 

okiratok (személyigazolvány, vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási 

címpéldány) fénymásolatát, 

 az igazolást arról, hogy nincs köztartozása, 

 a havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát. 
 

A pályázat beérkezésének határideje, helye: 2013. június 17-én reggel 09.00 óráig a 

Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Iroda 

(8100Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 

A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót. 

A pályázati tárgyalás ideje, helye: 2013. június 18-án reggel 08.00 órakor, Polgármesteri Hivatal 

I. emeleti tanácsterme 

 

A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt visszavonni, de erről a tényről a 

pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő előtt köteles hirdetményt 

megjelentetni 



Kifüggesztés napja: 

Levétel napja: 

 

 

A Kiíró az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal, maximum 15 naptári nappal 

meghosszabbíthatja, de ezt a tényt – az indok megjelölésével- pályázati felhívás közlésével 

megegyező helyeken, a benyújtási határidő lejárta előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben 

megjelentetni.  

 

A pályázati tárgyaláson a Kiíró és a Gazdasági Bizottság elnöke, illetve az általuk megbízott 

személy a pályázók jelenlétében a zárt borítékokat felbontja, megállapítja a pályázat eredményét, és 

azt kihirdeti.  

A pályázatot az a pályázó nyeri meg, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja fel. 

Az ajánlatok felbontásakor a Kiíró ismerteti az ajánlattevők nevét, címét, valamint az általuk 

felkínált bérleti díj összegét.  

 

Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 

 

A Kiíró az ajánlatokat kizárólag az ajánlatok elbírálásához használhatja fel, más célú felhasználás 

esetén az ajánlattevővel külön meg kell a felhasználásról állapodnia. 

 

A Kiíró a pályázati ajánlatok felbontásakor, illetve azt követően megállapítja, hogy mely ajánlatok 

érvénytelenek. 

 

 

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha 

 olyan személy nyújtotta be, aki nem volt jogosult az ajánlat benyújtására, 

 a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi 

határidő lejárta után nyújtották be, 

 az ajánlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta 

rendelkezésre, 

 a pályázat nem tartalmazta a pályázó nevét és pontos címét, 

 a pályázat nem tartalmazta a havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatot. 

 

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.  

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:  

 nem érkezett pályázati ajánlat, 

 kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek, 

 egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, 

 ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan 

sértő cselekményt követ el. 

 

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett. 

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat következő 

helyezettjével szerződést köthet. 

 

A pályázati tárgyaláson jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

 

 

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az elnyert üzlet bérleti díjába beszámításra 

kerül, azonban ha a szerződés megkötése neki felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból 



Kifüggesztés napja: 

Levétel napja: 

 

hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a kiírót illeti meg. 

Az a pályázó, aki nem nyer, a befizetett ajánlati biztosítékát a nyilvános pályázat elbírálása után 15 

munkanapon belül a Kiíró kamatmentesen visszautalja az általa megadott számlára. 

 

A pályázat nyertesének a bérleti szerződést legkésőbb 2013. június 26-ig 

 meg kell kötni a Bérbeadóval. 

A pályázat nyertesének a pályázaton megajánlott bérleti díj és az ajánlati biztosíték 

különbözetét, valamint a pályázati eljárás költségét (a pályázati hirdetés, illetve a 

pályáztatással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek)  legkésőbb 2013. június 25-ig be kell 

fizetnie a Várpalota Város Önkormányzata által a Raiffeisen Bank Zrt. várpalotai fiókjánál 

vezetett 12081000-00115409-00100001 számú költségvetési elszámolási számlájára. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt pályázókat, hogy a helyiségre vonatkozó esetleges rendeltetési mód 

változtatásához szükséges engedélyek (pl. társasházi közgyűlési határozat, stb.) és az ezzel 

kapcsolatos egyéb hatóságok engedélyének beszerzése a nyertes pályázót terheli. 
 

A pályázat nyertese köteles a pályázattal kapcsolatban felmerült költségeket megfizetni 

(pályáztatás, dokumentáció, egyéb költségek). 

  
  
 

A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra vonatkozó részletes 

dokumentáció átvehető: A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra 

vonatkozó részletes dokumentáció átvehető: (üzlethelyiségek esetében) 1600 Ft+ ÁFA ellenében  

2013. május 29-től Várpalota Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési 

és Vagyongazdálkodási Iroda 108-as számú helyiségében. (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

tel: 06 88 592 660) Horváthné dr Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintézőtől. 
 

 

Várpalota, 2013. május 29. 
 

Melléklet: 1 db ingatlan alaprajz 

                 1 db készpénz átutalási megbízás 

                 1 db pályázati hirdetmény 

 

 

                                                                                                                     Talabér Márta 

            polgármester 


