Pályázati hirdetmények ingatlanok értékesítésére értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Okány külterületi 0112/9
hrsz-ú ingatlan, illetve az Okány belterületi 1080; 2508; 974; 976; 977; 979; 980; 981; 982 hrsz-ú ingatlanok, valamint az Okány zártkert 2508 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázat kiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány, Kossuth u. 16. Tel.:
06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi külterületi 0112/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatait, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéseket, minimum
vételárat a mellékelt pályázati hirdetmények tartalmazzák.
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az értékesítésről szóló Képviselőtestületi döntést követően 30 napon belül kell megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A
pályázó az ingatlan tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
•
•
•
•
•

a pályázó adatait;
magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme,
személyi azonosítója, személyi száma;
jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai
számjel, képviseletre jogosult neve;
a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi külterületi *****hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban (12-es iroda) kell benyújtani.
A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra
elővásárlási joga áll fenn.

vonatkozóan

a

Magyar

Államnak

–

jogszabályon

alapuló

–

A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes
pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi
önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal

5534 Okány, Kossuth u. 16.

Okány, 2018. év június hó 20.

Pályázati hirdetmény az okányi 0112/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi külterületi 0112/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi külterületi 0112/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi külterületi 0112/9.
Területe összesen: 8763 m2.
Művelési ág/kivett megnevezés/: kivett udvar
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: Bányaszolgalmi jog
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 510.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi külterületi 0112/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.
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A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.
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Pályázati hirdetmény az okányi 974 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi belterületi 974 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi belterületi 974 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi belterületi 974.
Területe összesen: 1794 m2
Művelési ág/kivett megnevezés/: kivett beépítetlen terület
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: tehermentes
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 70.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi belterületi 974 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.

1

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.
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Pályázati hirdetmény az okányi 976 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi belterületi 976 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi belterületi 976 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi belterületi 976.
Területe összesen: 1768 m2
Művelési ág/kivett megnevezés/: kivett beépítetlen terület
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: tehermentes
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 70.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi belterületi 976 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.
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A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.
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Pályázati hirdetmény az okányi 977 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi belterületi 977 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi belterületi 977 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi belterületi 977.
Területe összesen: 1611 m2
Művelési ág/kivett megnevezés/: kivett beépítetlen terület
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: tehermentes
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 70.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi belterületi 977 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.
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A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.
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Pályázati hirdetmény az okányi 979 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi belterületi 979 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi belterületi 979 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi belterületi 979.
Területe összesen: 1782 m2
Művelési ág/kivett megnevezés/: kivett beépítetlen terület
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: tehermentes
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 70.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi belterületi 979 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.

1

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.

2

Pályázati hirdetmény az okányi 980 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi belterületi 980 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi belterületi 980 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi belterületi 980.
Területe összesen: 1788 m2
Művelési ág/kivett megnevezés/: kivett beépítetlen terület
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: tehermentes
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 70.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi belterületi 980 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.

1

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.
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Pályázati hirdetmény az okányi 981 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi belterületi 981 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi belterületi 981 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi belterületi 981.
Területe összesen: 1657 m2
Művelési ág/kivett megnevezés/: kivett beépítetlen terület
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: tehermentes
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 70.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi belterületi 981 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.

1

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.
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Pályázati hirdetmény az okányi 982 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi belterületi 982 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi belterületi 982 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi belterületi 982.
Területe összesen: 1347 m2
Művelési ág/kivett megnevezés/: kivett beépítetlen terület
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: tehermentes
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 60.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi belterületi 982 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.

1

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.
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Pályázati hirdetmény az okányi 1080 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi belterületi 1080 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi belterületi 1080 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi belterületi 1080.
Területe összesen: 1654 m2
Művelési ág/kivett megnevezés/: kivett beépítetlen terület
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: tehermentes
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 70.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi belterületi 1080 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.

1

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.
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Pályázati hirdetmény az okányi 2508 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Okány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
okányi zártkert 2508 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány,
Kossuth u. 16. Tel.: 06/66/488-100
Pályázat célja: Az okányi zártkert 2508 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
A pályázók alanyi köre: Az ingatlan tulajdonjogát természetes személy, jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai: Hrsz.: okányi zártkert 2508.
Területe összesen: 845 m2. Kataszteri jövedelem: 3,23 AK.
Művelési ág/kivett megnevezés/: kert
Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések: tehermentes
Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 210.000,-Ft + ÁFA
A vételár megfizetésének feltételei: A nyertes pályázónak a vételárat az
értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntést követően 30 napon belül kell
megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan
tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
 a pályázó adatait;
 magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
 jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve;
 a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál;
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás
feltételeit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. július hó 13. napja 12.00 óráig zárt borítékban,
„Pályázat az okányi zártkert 2508 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige
feltüntetésével 1 eredeti példányban az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalban
(12-es iroda) kell benyújtani.
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A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére
vonatkozóan.
Egyéb: Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak – jogszabályon alapuló –
elővásárlási joga áll fenn.
A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejártát követően Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és
Gazdálkodási Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást
követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatára kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem
lehet kevesebb a kikiáltási árnál. Okány Község Önkormányzata az ajánlat tartalmát
együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek
minősítse.
Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
5534 Okány, Kossuth u. 16.
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