
Vámosszabadi Község Önkormányzat pályázati felhívása a
Vámosszabadi 0266/1 hrsz. alatti tó bérbeadására az alábbiak szerint

Vámosszabadi Község Önkormányzata a 174/2015. (XI.25.) Kt határozata és az 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és vagyongazdálkodási 
tervéről szóló 4/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. § alapján a következő pályázati 
felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Vámosszabadi Község Önkormányzat 9061, Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 96/560-200

2. A pályázati eljárás célja:
sport-szabadidős tevékenységet szolgáló tó bérbeadása

3. Az ingatlan megjelölése, hasznosításának feltételei:
Vámosszabadi 0266/1 hrsz., földhivatali besorolás szerint kivett tó 920 m2 területű ingatlan
Tulajdoni hányad: 1/1 Vámosszabadi Község Önkormányzata
Ingatlant terhelő jogok: -
Az ingatlan legkisebb bérleti díja: 50.000,- Ft./év

4. Pályázati feltételek:
A terület szabadidős tevékenység szerinti felhasználása a jelenlegi természeti környezet 
fenntartása mellett, a növényzet gondozásával.

5. A hasznosítás feltételei:
A pályázati feltételek szerinti 1 évre szóló bérleti szerződés.
Az éves bérleti díjat, tehát legalább 50.000,- Ft. összeget egy összegben fizeti meg a Bérlő a
szerződés megkötésével egyidejűleg.

6. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és határideje:
Az ajánlatot zárt borítékban, „bérleti ajánlat a Vámosszabadi 0266/1 hrsz. alatti ingatlanra” 
megjelöléssel 3 példányban kell benyújtani Vámosszabadi Község Önkormányzat 9061 
Vámosszabadi, Szabadi u. 57. címre 2015. december 05., 12.00 óráig. A pályázatok 
bontásának ideje: 2015. december 07,  10.00 óra

7. A pályázat elbírálása:
A pályázatot az a pályázó nyer, aki a legelőnyösebb hasznosítási módot és legkedvezőbb 
bérleti díjat kínálja az alábbi lehetőségek közül:
- 85% - Bérleti díj összege
- 15% - Egyéb szabadidős, sporttevékenységre történő hasznosítás

A képviselő-testület a pályázat győzteséről a bontást követő következő ülésen dönt.

8. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
-a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
-az ajánlattevő ajánlata a bérleti díj összegére és megfizetésének határidejére, módjára,
-az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

9. Az ajánlati kötöttség időtartama:
A benyújtási határidőtől számított 30 nap.

10. Pályázati biztosíték: 
A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

11. Pályázatok elbírálása: 
A benyújtott pályázatokat Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ajánlattételi határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el.

12 . A pályázati eljárással kapcsolatos részletes információ szolgáltatás helye:
9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.



Lizákné Vajda Lívia Polgármester +36 96 560 200

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – 
eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége 
hirdetőtábláján, a www.vamosszabadi.hu honlapon kerül meghirdetésre.

Vámosszabadi, 2015. november 27.
         

        Lizákné Vajda Lívia s.k.
         polgármester


