
Pályázati felhívás 
 

Gyermely Község Önkormányzata (Gyermely, Petőfi tér 1. ) - továbbiakban kiíró - 
a 40/2021.(III. 10.) önkormányzati határozata alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő 

 
é r t é k e s í t é s r e   
a tulajdonában lévő 

 

Gyermely, 857/2 – 1150 m2 területű és 857/3 hrsz-ú - 1020 m2 területű - kivett 
beépítetlen terület művelési ágú  ingatlant. 

 
Az ingatlanok minimális eladási árát az alábbiak szerint állapítja meg:  

857/2 hrsz: 10.000.000 Ft+áfa 
857/3 hrsz: 10.000.000 Ft+áfa 

 

A benyújtás ideje, módja, helye:  

2021. április 15-től 2021. május 17-e 15.00-ig a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Gyermely Petőfi S. tér. 1. száma alatti ügyfélszolgálatán zárt borítékban papíralapon 2 pl-ban, 
ügyfélfogadási időben leadott pályázat. A borítékra kérjük ráírni: „Gyermely, ……. hrsz alatti 
ingatlan vételi ajánlata” 
 

A pályázat elbírálási határideje: 
A pályázat benyújtását követő 30 napon belül 
 

A pályázatok értékelése: 
Helye: Gyermely Község Önkormányzata, – polgármesteri iroda 

 

Az ingatlanok a meglévő állapotukban kerülnek meghirdetésre. A legkedvezőbb ajánlat 
kiválasztása versenyeztetés útján történik. A kikiáltási árról 100 000 Ft-os lépcsőkben felfelé 
történik a licitálás. 
 

Egyéb információ: 
Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető.  
Előzetes bejelentkezés: Minorics Ákos településmérnöknél, tel.: +36308335123 
A két ingatlan területén jelenleg építési törmelék van felhalmozva, az értékesítést a jelenlegi 
formában, adottsággal valósulna meg. A két ingatlanhoz jelenleg aszfaltos út nem kapcsolódik és 
a közeljövőben ennek kivitelezése nem várható. 
 

A pályázaton részt vehet: 

 bármely természetes személy  

 jogi személy,  

 jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,  

 vagy a fent megjelöltek által meghatalmazott személy. A meghatalmazást 2 tanú által 
hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  

Bírálati szempontok: -  
Ajánlati kötöttség ideje: 
 Beadástól számított min. 60 nap. 
Szerződéskötés feltételei: 
Az adás-vételi szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A vásárló köteles az adás-
vételi szerződést az eredményhirdetés napjától számított 15 napon belül megkötni. Az adás-vételi 
szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.  
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
 

Gyermely, 2021. április 13. 
 
Kókai Rita 
Polgármester 




