
BAcSALMAS vAnos oNTonUANYZATA

a laki{sok 6s helyis6gek bdrlet6r6l 6s elidegenft6s6r6l sz6l6 13/2014. (VI. 27 .)
sz6m(t cinkorm 6ny zati rendelete alapj 6n

pATvAZAToT

Hirdet

a B6csalm6s, Szent J6nos u. L3. sz. alattir ST m2-es nem lak6s c6ljdra
s zolg6l 6 izlethelyis6g b6 rbead6s6ra.

Pilydzni jogosult minden termdszetes 6s jogi szem6ly, illetve jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkezo egy€b gazdasdgi t6rsas6g.

A b6rbeadi{s kezdo idSponda v6rhat6an: 2016. december 5.
maxim6lis tartama: Iegfeljebb 5 6v, mely a tov6bbiak-

ban tobbszcir meshosszabb ithat6 .

A helyis6g fdbb jellemzoi:
alaptertilete : 57 m2
helyis6gei: elad6t6r,tart6zkod6, kozleked6, rakti{r, WC

helyis6 gk6zmos6val
kcizmrivesit6s: viz,, szenrryvrz, villany g6rz, biztositott

A helyis6get a b6rl6 a rendeltet6s6nek megfelel6en kiiteles haszndlni. Az
ett6l elt6r6 haszn6lat a szerz6d6s azonnali megsztin6s6t vonja maga ut6n.

A helyis6g Bi{csalm6si Kozcis Onkorm lnyzatr Hivatal v6rosiizemeltet6si
iigyint6 zov el tort6n6 elozetes egyeztet6st kcivet6en megtekinthet6 .

Jelen pdly6zatkozz6t6tel6nek napja : 2016. szeptember 30

A pdlydzatbenyujtilsitnak hatr{rideje : 2016. okt6ber 31.. 12:00 6ra

A pillydzatbont6sdnak,
elbirill{tsi{nak hatr{rideje : Bead6st kiivet6 PFB 6s K6pvisel6-

testiileti iil6s
helye: Polg6rmesteri Hivatal, P6nziigyi

6s Fejleszt6si Bizotts6g iil6se
A helyis6g minim6lis b6rleti dija: Brutt6 85.000,- Ft/h6



A szerz6d6skiit6s el6felt6tele, hogy a nyertes p6ly6z6 h6rom havi b6rleti
dijnak megfelel6 - azaz 255.000 Ft - kauci6t befizessen. A kauci6 iisszege az
esetleges licit6l6skor viitoz6 b6rleti dij emelked6s6vel ardnyosan villtozhat.

Klzizemi m6ro6rdk iltirdsdhan az Onkormilnyzat segits6get nyfjt, a koztizemr
dijak fizetlse b6rlot terhelik.

A helyis6g rendeltet6sszeni hasznflatra alkalmas berendez6sekkel elli{tott. Az
esetlegesen m6g szi.iks6ges berendezdsr, felszerel6si ti{rgyak biztositilsa b6rlo
feladata.
B6rlo feladata a helyis6gek bels6, karbantarti{si munkdlatainak sztiks6ge szerinti
elv6gz6se.
Az lpitmdny el6tti kcizteriilet ftpadkr{ig terjed6 teriilet6nek tisztdntart6sa,
karbantartdsa is b6rl5 feladata.

A pdlv6zati anvasot ir6sban kell benyfiitani. melynek tartalmaznia kell:

- a pdlydz6 nev6t 6s cim€t, telefonos el6rhet6s6g6t, a tev6kenys6g
folytati{s6ra felj ogos it6 engeddly m6solat6t,

- nyilatkozatot arr6l, hogy ap6ly6zati felt6teleket elfogadja.
azon egy6b, a pflydz6 szempontj6b6l fontosnak min6sitett

kciriilm6nyeket, melyeknek a szerzodl,s tartalma szempontj6b6l
jelentos6ge van,
Nyilatkozat arra vonatkoz6an, hogy a p6ly6z6 megfelel a nemzeti vagyonr6l
sz6l6 201I. 6vi CXCVI. torvdny vonatkoz6 rendelkez6seinek

A prilyilzatot ir6sban, z6rt borft6kban kell benyrijtani. A polg6rmesteri hivatal
219. szdmfi irodr{jr{ba szem6lyesen le lehet adni. Postai riton benytijtott p6ly6zat
eset6n egy belso z6rt borit6kba kell, hogy keriiljcin a p6lydzat.
A p 6ly ilzatot tartal m az6 b or itdk.r a a ko vetk ezo szove g et ke I I r 6irnr:

pATvAZAT

B6csalm6s, Szent J6nos u. 13. sz. alattir ST m2-es, nem lak6s c6lj6ra szolg6l6
iizlethelyisdg b6rbead6s6ra.

Felbontani TILOS!
P6lvhz6 telefonsz6ma:

A postai riton benyfjtott prilyilzatnak is a pillydzat beadilsi hat6ridej6ig be kell
lrkeznre a Polgilrmesteri Hivatalhoz, a hat6rid6n tfl belrkezo pflyilzatot
felbontrls n6lktil visszaktildjtik.



Apillydzatokbonti{si elj6rds6n a p6ly6z6kkillon meghfvds n6lkiilr6,szt vesznek.
A pillyitzatok
bontilsi elj6r6sdtn aBrzottsdg ismertett az adott p6lydz6 nev6t, a v6llalt b6rleti dU
osszeg6t, valamint a p6lydz6 b6rletre vonatkoz6 egy6b ajrlnlatait. A Bizottsilg ezt
kovetoen licitrendszer alkalmazilsfval meg6llapitja azt, hogy ki hajland6 a
legmagasabb b6rleti dijat fizetm a nem laki{s c6hi helyis6g eset6ben.

APlnztigyi 6s fejleszt6si Bizotts6rg abedrkezett prllydzatokat a helyi rendeletben
meghat lrozott szempontok figyelembev6tel6vel bfuillja el, 6s terjeszti el6
dont6sre a K6pviselS-testtiletnek. A k6pvisel6-testtilet felhatalmaz6sa alapjr{n a
pillydzatot elnyert szem6llyel a polg6rmester legfeljebb 5 6vre koti meg a
helyi s6gb6rlet r szerzod6st.

A K6pvisel6-testiilet dcint6s6r6l a p6ly6z6k iri{sos 6rtesit6,st kapnak.

A p6lv6zat elbir6l6s6nak szempontiai:

A Bizotts6g a pillydtzatr kiir6sban meghatdrozott b6rleti dd minimi{lis osszeg€t
licitrendszer alkalmazdsftval 1.000,- Forintonk6nt emeli, melyre a megjelent
p 6iy 6z6k be mo nd i{ s s al v agy k6zf eltartrls s al re ag iilnak.

A p6ly 6z6k szem6lyes megielen6se mindenk6ppen sziiks6g€s, ez6rt k6rjiik
telefonos el6rhet6s6get adjanak meg a beadott pilyhzati borit6kon.

A licitrllds nyertes6vel javasolja a Bizottsdg megkcitni a helyis6gb6rleti
szerzod€,st.

Ha 6rv6nyes pilyilzat nem 6rkezik, az cinkormilnyzat fj p6ly6zatot fr ki.

A pillydzatr kifrilsban nem szabillyozott k6rd6sekben a lak6sok 6s helyis6gek
b6rlet6re, valamint az elidegenit6siikre vonatkoz6 egyes szabillyokr6l sz6l6
1993. 6vi LXXVII. tcirv6ny, a Ptk., a laki{sok 6s helyisdgek b6rlet6rol 6s

elidegenit6s6r6l sz6l6 1312014. (VI. 27.) szdm(t cinkormfnyzatr rendelete,

valamint a nemzetr vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tcirv6ny rendelkez6ser az

iri{nyad6k.

Bdcsalm 6s, 201 6. szeptember 29 .

N6meth Balilzs
polgi{rmester


