
Szám: 121-39/2021 

Pályázati kiírás 

a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 30., Visegrád 78 

hrsz.-ú belterületi ingatlan egy részének, 807 m² területnek az értékesítésére 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII. 
14.) önkormányzati rendelete 13. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2025 
Visegrád, Fő utca 30. Visegrád 78 hrsz.-ú belterületi ingatlan egy részének, 807 m² területnek, 
(továbbiakban: Ingatlan) értékesítésére az alábbiak szerint: 

1) A pályázatot kiíró neve, székhelye: 

Visegrád Város Önkormányzata 

2025 Visegrád, Fő u. 81. 

 

2) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú lakóház, udvar értékesítése. 

 

3) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános. 

 

4) A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai: 

a) az ingatlan megnevezése: lakóház udvar 

b) az ingatlan természetbeni címe: 2025 Visegrád, Fő utca 30. 

c) az ingatlan helyrajzi száma: 78, a telekalakítás után 78/4 

d) Telekterület a telekalakítás után: 807 m² 

e) az Ingatlanra, részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri 

Hivatalban (2025 Visegrád, Fő u. 81.) Füzes András főépítésztől 

(foepitesz@visegrad.hu)  kérhetőek. 

 

5) Ajánlattételi határidő: A pályázatokat zárt borítékban 2021. december 13. napján 17 óráig 

személyesen vagy 2021. december 13. éjfélig lehet postán feladni Visegrád Város 

Polgármesteri Hivatala címére (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A zárt borítékra kizárólag az alább 

pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Visegrád Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 30., 78 hrsz-ú belterületi ingatlan egy részére” 

 

6) A pályázat minimális tartalmi elemei a következők: 

a) a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 példányban 

aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell 

ellátni; 

b) az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegű 

megajánlás), 2 példányban aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva 

„eredeti” megjelöléssel kell ellátni; 

c) az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan; 

d) az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok 
szerepeljenek: 

Cég esetén: 

- Cég neve,  

- székhelye, 

- cégjegyzékszáma, 

- képviselő neve, 

- belföldi adószáma, 

- bankszámlaszáma, 

- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 
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Magánszemély esetén: 

- az ajánlattevő neve és címe, 

- születési neve, 

- születési hely és idő, 

- anyja neve, 

- személyi azonosító jel, 

- adóazonosító jele, 

- bankszámla száma, 

- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 

 

7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az 

ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő napon kezdődik. 

8) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során. 

9) Kikiáltási ár: kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 17.500.000.-Ft-ban, azaz tizenhétmillió-

ötszázezer forintban határozza meg. 

10) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- 

testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő-testületi ülésen bírálja el.  

A pályázat elbírálás végső határideje – ha jelen kiírás másként nem rendelkezik – határideje: 

2021. december 16. 

A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb 

összegű vételárat tartalmazó ajánlatot javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos 

legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol 

minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Ilyen esetben a versenytárgyalás 

érdekében a pályázati elbírálás végső határideje változhat, a módosítás jogát a kiíró 

fenntartja. 

Amennyiben a veszélyhelyzet miatt a bizottsági ülés/képviselő-testületi ülés nem tartható 

meg, úgy személyes jelenlét helyett, más formában (Skype) kerül az eljárás lefolytatásra. 

A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt. 

11) Egyéb információ: 

Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül 

is – eredménytelennek minősítheti.  

A pályázati kiírás 2021. november 12-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Visegrád 

Város Önkormányzat honlapján www.visegrad.hu, és a Visegrádi Hírek decemberi számában 

jelenik meg. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Visegrád Város 

Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2025 Visegrád, Fő u. 81., 

polgarmester@visegrad.hu). 

 

Visegrád, 2021. november 5. 

 

 

Eőry Dénes 

Polgármester 
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