pálvázati felhivás
HantoS KÖZsé g Önkormányzat - 2434 Hantos, Nagylóki ú t3,-aKé pviselő_testül et 33l20lg, (II. l3.)
határozata, valamint 29lZ020. (II.10,) határozata alapján nyilvános egyfordulós előminősí té s né lküli
PálYáz.ati kií ráSt tesz közzé a Hantos Közsé g Önkormányzat tulajdonában levő Hantos külterületi. alábbi
ingatlanainak versenytárgyalás ú tján törté nő é né kesité sé re:

-

Hantos kÜlterÜlet 034 hrsz-ú 1363 m2 területú kivett árok teljes egé szé benönkormányzati

tulajdonú ,

-

Hantos kÜlterÜlet 035 hrsz-ú 6532 m2 területű kivett gazd,aságt é pület, udvar teljes egé szé ben

önkormányzati

tulajdonú .

A fenti hrsz. alatt felvett hantosi külterületi ingatlanok kizárólag együtt szerezhetők meg, Hantos
KÖzsé g Önkormányzat kizárja a fent emlí tett ingatlanok egyesé vel törté nő megszerzé sé nek

lehetősé gé t.

A

Hantos kÜlterÜlet 035 hrsz. alatt felvett gazdasági é pület teljeskörű felú jí tásraszorul, erre
tekintettel Hantos Közsé g Önkormányzat a kellé kszavalosvigot kizirja.
Az ingatlanok egyÜttes legalacsonyabb vé telára, amely é rté kbecslé sselis alátámasztott:

-l,t+

versenvtárgyaláson való ré szvé telfelté telei:

Az ingatlanok egyÜttes legalacsonyabb nettó vé telára lOoÁ-ának megí 'eleló pá|yiuati biztosité k, tehát
350.000,- Ft, azaz háromsziizötvenezer fonnt meglizeté se szüksé ges Hantos közsé g önkormányzat
hází Pé nztárába 2020, március 3-án 8.00 órától l0,00 őráig, vagy átutalással Hantos Közsé g önkormányzat
l l 73605 l- l 5364366 számú Pé nzforgalmi bankszámlájára, melynek megtörté nté t a helyszí nen igazolni
kell.

A

PáIYázat elbí rálója Hantos közsé g. polgármestere. A pályázat eredmé nyé t,valamint a megkötendő
adásvé teli szerzódé st Hantos közsé g Önkormányzat ké pviselő-testülete hag}ja jóvá,

A pályázat lebonyolí táSát

-

a

Nagylóki Közös

vé gzi.

Önkormányzati Hivatal Jegyz,ője ügyvé d közreműködé sé vel

AZ é rintett ingatlanok kapcsán a nemzeti vagyonról szóló 20l l. é vi CXCVI. törvé ny l4. (2) bekezdé se
§
alaPján az állam minden más jogosultat mege|őző elővásárlási joggal rendelkezik, amelyet az MNV Zrt.
gYakorol. Az MNV Zrt. az átruházás valamennyi lé nyeges elemé t tartalmazó ajánlat vagy
az elóvásárlási
jog jogosultjával szemben mé g hatályba nem lé pett a ncmzeti vagyon é rté kesí té sé re
iú nyuló szerzódé s
ré szé re tÖrté nő megkÜldé stől számí tott 35 napon belül nyilatkozik, hogy kiván-e é lni elővásárlási jogával
az áI|am nevé ben, A 35 napos határidőt az aján\at vagy a szerződé s szemé lyes átadása eseté n az átadás
igazolt napjától, postai küldemé ny eseté n a küldemé ny feladásának igazoit napjától kell számí tani. A
határidő elmulasztása jogvesztő, Az adásvé teli szerződé s megköté sé re ciak abban az esetben kerül
sor a
pályázat nyertesé vel, ha az állam az elóvásárlási jogával nern é l.
A PálYáZatot a Hantos KÖzsé g Önkorm ányzathoz kell zárt borí té kban benyú jtani. A bodté kon szerepeltetni
kell, hogy,,pály ázat adásvé telre''.

A pálvázati aiánlatnak tartalmaznia kell:

A PálYázó nevé t, cí mé t,a gazdálkodás tbrmájára vonatkozó adatokat, (családi gazdálkodó, nyilvántartási
számmal rendelkező Őstermelő, mezőgazdasági vállalkozó, jogi szemé Iy illetvé jogi szemé lyisé gné lküli
máS szervezet helyben lakó termé szetes tag;a, vagy ré szvé nyese) az ingatlan helyiajzi számát, művelé si

a pályázatban szerepe|tetni
versenytárgyalási felté teleket elfogadja.

ágát, valamint

kell

a

pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy

a

A pályázónak az ajánlatára í rásban 60 napos ajánlati kötöttsé get kell vállalnia.
AmennYiben a Pá|yázó helyett a versenytárgyaláson annak ké pviselője vesz ré szt, ú gy a meghatalmazott
ké Pviseleti jogosultságát közokiratba fogIalt - közjegyzö által ellenjegyzett
- irattal kóieles igazolni.

A

PáIYázati ajánlatokat 2020. március 3-án 8.00
Onkormányzat szé khelyé n.

órától 10.00 óráig kell leadni Hantos Közsé g

A

PálYázati biztosí té kot a vesztes pályázónak haladé ktalanul visszafizetjük, az átutalással teljesí tőnek
versenytárgyalás napján visszautaljuk, nyertes pályázónáI a vé telárba beszámí tjuk.

A pályázal szempontjából

a

a legjobb ajánlaton a legmagasabb vé telárat kell é rteni.

Több pályázó eseté ben a nyertes pályázó kí választása licittel törté nik.

A versenytárgyaláson a licitlé pcső: l00.000,- Ft
Az ingatlan vé telárának licittel törté nó eldönté se eseté n a licit alsó határa 100.000,- Ft, azaz százezer foint.

a

az aján|ati kötöttsé g ideje alatt
biztosí té kké ntbefizetett összeg a pályázat kií róját illeti meg.

AmennYiben

pá|yázal nyertese

az

ajánlatál visszavonja, ú gy a

Adásvé teli szerződé s - az állami elővásár|ási jog é rvé nyesité sé nekfuggvé nyé ben_ é rvé nyes pályázat
eseté n kÖthetŐ, az adásvé teli szerzódé s megköté sé vel é s a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba törté nó
bejegyzé sé vel a nyertes pályázó az ingatlanok tulajdonjogát megszerzi.

A

PálYázat akkor é rvé nyes,ha megfelel a pályázalí kií rásnak, é s azt maradé ktalanu| teljesí ti.

A

pályázat é rvé nytelen,ha apá|yázat nem felel meg a pályázatl kií rásnak.

ú j pályázat kií rásra csak kizárólag é rvé nytelen pályázat(ok) benyú jtása eseté n kerül

sor.

A vé telre meghirdetett ingatlanok előzetes időpont egyezteté s szerint. vagy a meghirdetett konzultációs

időPontban megtekinthetók. Erdeklődni szemé lyesen Hantos Közsé g ÖntÓ.-anyrátn
06/25 l 506-000-ás telefonszámon lehet.

Konzultációs

időDont:

konzultáció helye:

ál, vagy telefonon a

2020. március 3-án 8.00 órától l0.00 óráig
Hantos Közsé g Onkormányzat (2434 Hantos, Nagylóki ú t 3.)

Versenytárgyalás

ideje:

2020. március 5-é n l0 órakor

Versen),tárgvalás

helve:

Hantos Közsé g ÖnJ<ormányzat (2434 Hantos. Nagylóki ú t 3.)

Hantos, 2020. február l2.

§i

Ko rmán yh

ivatal Sárbogá,o,

:?,Í "§3"i
Hósök tere 17.
S ze vé

n

l

l>í . 24.

ys zám,,

4

4

T§rR€
p

máso

lktatószám,.

-242-24

1

l1

l

at

4l2a17

EOV

Vetület:

Mé retarány: 1:2000

HANTOS, ktilterület 35

il},\,"'
''r,
\

,\

,,1

\

/' u'

\

\o.
\U.

a37/1

,"'

./"

SZ

'\"

3

Sz3
7/3

,,''

/a'

Sz3

'r*

Sz3

,/

a35

037/6

E3
í\
(,n {
V.a\

w\
r)

<'
,ű

l

Közé p Hantos

i

q

031/1
-____rnAiar--A té rké Pmásolat a kiadást megelózó napig megegyező azingatlan-nyilvántartási
té rké piadatbázis t",táirá"ir
Sárbogárd,

2|017 .

január 9,

(

