
HIRDETMÉNY 
 

 

 

Bácsalmás Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás részletes szabályairól szóló 24/2013. (IX.26.) 

számú önkormányzati rendelete alapján  

 

 

PÁLYÁZATOT  HIRDET 
a tulajdonában lévő  

 
Bácsalmás, Dugonics u. 21. sz. alatti, 269/1,2 hrsz. alatt felvett, 

3476 m2 területű ingatlanának 

 

nyilvános tárgyalásos (licitálásos) eljárás keretében 

 

történő értékesítésére. 

 

A pályázati kiírás a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 

földszinti hirdetőtábláján tekinthető meg, illetve a Pénzügyi, 

Beruházási  

és Üzemeltetési osztályon átvehető. 

 

 
A pályázat közzétételének napja:  

2016 február 1. 

 

A nyilvános tárgyalásos eljárásra való jelentkezés határideje:  

2016. május 31. 16.00 óra 

   

 

 

 

 

      Városi Önkormányzat 

       Bácsalmás 
 

 



BÁCSALMÁS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás részletes szabályairól szóló 

24/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4.§ /6/ bekezdése alapján 

 

PÁLYÁZATOT 

 

hirdet 

 

Bácsalmás, Dugonics u. 21. sz. alatti, 269/1,2 hrsz. alatt felvett, 3476 m2 területű 

ingatlanának nyilvános tárgyalásos (licitálásos) eljárás keretében történő értékesítésére. 

 

 
Ingatlan adatai: Bácsalmás, Dugonics u. 21. 269/1 és 269/2 hrsz. 

  Telek terület nagysága: 3476 m2  

  Az ingatlan terület felhasználási övezet szerinti besorolása: Gksz 1 jelű övezet, ahol 

 minden a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épület 

 elhelyezhető 

  Feltétel üzleti terv benyújtása 

  Kikiáltási ár: 5.461.000 Ft 

  Licitlépcső:        50.000 Ft 

 

A tulajdonba adás időpontja  : 2016. július 1. 

Jelen pályázat közzétételének napja : 2016. február 1. 

A nyilvános tárgyalásos eljárásra való jelentkezés határideje: 2016. május 31. 16.00 óra 

 

A nyilvános tárgyalásos eljárás időpontja: 2016. június 21-e 15.00 óra 

    Helye : Bácsalmási Közös Önkormányzati  Hivatal, 

      Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülése 

 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

 

A Bizottság a pályázati kiírásban meghatározott kikiáltási árat licitrendszer alkalmazásával 

50.000 Ft összeggel emeli, melyre a megjelent pályázók bemondással vagy kézfeltartással 

reagálnak. 

 

A pályázók személyes megjelenése mindenképpen szükséges a 2016. június 21-én 15.00 

órakor megtartásra kerülő Bizottsági ülésen. 

 

A licitálás nyertesével javasolja a Bizottság megkötni az adás-vételi  szerződést. 

Ha érdeklődő nem mutatkozik az ingatlanra a megadott határidőig, az önkormányzat új 

pályázatot ír ki. 

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályiról szóló 27/2009. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 

előírásai az irányadók. 

 

Bácsalmás, 2016. január 29. 

        Németh Balázs 

            polgármester 


