
Pályázati felhívás 

Papkeszi község Önkormányzatának Képviselő-testülete  bérbeadás  céljából 
pályázatot ír ki, az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek bérleti 
jogviszony keretében történő hasznosítására: 

Az önkormányzat tulajdonát képező Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház 
épületében lévő (természetben): 
 
1./ Papkeszi, Colorchemia ltp. 101. szám alatt lévő 

41 m² - alapterületű üzlethelyiséget, a lakosság alapellátását szolgáló 
élelmiszer jellegű üzlet céljára.  
Bérleti díj (minimum): 7.000 Ft /hó 

 
 
2./ Papkeszi, Colorchemia lakótelep 101. szám alatt lévő 

21 m² - alapterületű üzlethelyiséget vendéglátó üzlet /büfé, eszpresszó/ 
céljára. 
Bérleti díj (minimum): 10.000 Ft /hó 

 

A  pályázat benyújtásának (hivatalba történő beérkezés) határideje: 2014. június 
18.15.00 óra 

A pályázatok bontásának ideje: 2014. június 18. 16.00 óra 

A pályázatok elbírálása a 2014. június 25-én 16.00 órakor tartandó Képviselő-
testületi ülésen történik. (Községháza, Papkeszi, Fő u. 42. sz.) 

A bérlemény megtekinthető: a pályázat megjelenésétől 2014. június 17-én 15.00 
óráig munkanapokon 8.00 – 15.00 óra között. (Előzetes időpont egyeztetés 06-
30/8266891 telefonon)  

A pályázat benyújtásának feltételei: 

A meghirdetett üzlethelyiségek külön-külön is bérelhetőek.  

A licitáláson természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervek- előzetes bejelentés nélkül – egyaránt részt vehetnek. A 
meghatalmazással résztvevőknek meghatalmazásuk eredeti példányát a 
jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

(1) A Képviselő-testület döntése alapján a pályázati ajánlatot írásban kell 
benyújtani. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 



a) a pályázó nevét és címét, jogi személy esetén a hiteles cégkivonatot, 

b) a tevékenység folytatására feljogosító engedély(ek) másolatát,  

c) az ajánlott havi bérleti díj mértékét, 

d) nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 

(2) A versenytárgyaláson az vehet részt, aki 

a) pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta, 

b) 5.000,-Ft pályázati biztosítékot (bánatpénzt) a versenytárgyalás előtt befizet. 

A bérleti díj mértéke évenként a mindenkori infláció mértékével változik. 

Amennyiben a legmagasabb ajánlatból két azonos érkezik, úgy a felbontás után 
köztük licitáltatásra kerül sor. a licitlépcső mértéke:  2.000 Ft. 

A bérleti szerződés a legmagasabb ajánlatot adóval kerül megkötésre 2014. 
július 1. napjától,  határozatlan időtartamra. 

A nyertes pályázó a szerződéskötéskor  2 havi bérleti díjnak megfelelő kaució 
befizetésére köteles. 

Amennyiben egyetlen pályázat sem érkezik, a licittárgyalási eljárás 
eredménytelennek minősül. 

A helyiségek használatra alkalmassá tételéhez szükséges, a leendő bérlő által 
saját költségén elvégzett munkálatokhoz a polgármesterrel történő előzetes 
egyeztetés szükséges. 

A helyiségek bérletével kapcsolatban további felvilágosítást nyújt:  

Ráczkevi Lajos polgármester (8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel/fax: 88/588-650.) 
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