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                                         PÁLYÁZAT  I.

1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:
Balatonföldvár Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete
8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1.sz.

2.) Az  ingatlan címét és helyrajzi számát, nagyságát, műszaki és egyéb jellemzőit:
- Balatonföldvári  Kőröshegyi u. 5.sz. II/3.  balatonföldvári 1167/2/A/9 hrsz.  
- nagysága: 52  m2 

3.) A pályázat  célja:  Árverés keretében történő értékesítés
4.) Induló vételár:  12.000.000.-Ft.
5.) Versenytárgyalás helye, ideje: Városháza tárgyalóterme /8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1. sz. 

földszint/  2018. október  26. (péntek) 9.00 óra.
6.) Versenytárgyaláson való részvétel feltétele 50.000. Ft. összegű bánatpénz megfizetése az 

önkormányzat SBER Bank  Zrt-nél vezetett  14100110-35181549-03000001 számú  
bankszámlájára vagy a versenytárgyalás időpontjáig az önkormányzati hivatalban történő 
befizetése. A bánatpénz  a nem nyertes pályázók részére visszafizetésre kerül 2 banki napon 
belül. Nyertes pályázó esetén a bánatpénz foglalóként a szerződéskötés biztosítékul szolgál. 

7.) A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a 2011. CXCVI 
törvényben  (Nvtv.)  meghatározott átlátható szervezet, 

8.) További információk:    Köselingné dr. Kovács Zita jegyző Tel: 06/84-540-330,   540-333 
9.) Dokumentáció: átvehető Balatonföldvári Közös  Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél 
10.)Az ingatlan megtekinthető hivatali munkaidőben, előre egyeztetett időpontban

PÁLYÁZAT II.

1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:
Balatonföldvár Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete
8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1.sz.

2.) Az  ingatlan címét és helyrajzi számát, nagyságát, műszaki és egyéb jellemzőit:
- Balatonföldvári  Kőröshegyi u. 5.  balatonföldvári 1167/2/A/10 hrsz.  
- nagysága: 54  m2 

3.) A pályázat  célja:  Árverés keretében történő értékesítés
4.) Induló vételár:  12.000.000.Ft.
5.) Versenytárgyalás helye, ideje: Városháza tárgyalóterme /8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1. sz. 

földszint/  2018.október 26. (péntek) 9.30 óra.
6.) Versenytárgyaláson való részvétel feltétele 50.000. Ft. összegű bánatpénz megfizetése az 

önkormányzat SBER Bank  Zrt-nél vezetett  14100110-35181549-03000001 számú  
bankszámlájára vagy a versenytárgyalás időpontjáig az önkormányzati hivatalban történő 
befizetése. A bánatpénz  a nem nyertes pályázók részére visszafizetésre kerül 2 banki napon 
belül. Nyertes pályázó esetén a bánatpénz foglalóként a szerződéskötés biztosítékul szolgál. 

7.) A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a 2011. CXCVI 
törvényben  (Nvtv.)  meghatározott átlátható szervezet, 

8.) További információk:    Köselingné dr. Kovács Zita jegyző Tel: 06/84-540-330,   540-333
9.) Dokumentáció: átvehető Balatonföldvári Közös  Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél 
10.)Az ingatlan megtekinthető hivatali munkaidőben, előre egyeztetett időpontban


