Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatással Vác külterület 038/4 hrsz-ú, Vác, Felsővám utcai, 43428 m2 nagyságú, „szántó” megnevezésű
ingatlant
Az Ingatlan jellemzői:
Az ingatlant a HÉSZ Ki-1 övezetbe sorolja, mely idegenforgalmi különleges terület.
„8.Idegenforgalmi különleges terület
49.§
(1)A Ki jelű idegenforgalmi különleges területek elsődlegesen az idegenforgalom meglevő épített és
természeti értékek bemutatására szolgáló területek.
(2)Az építési övezetben
a )elhelyezhetők:
1.a pihenést, testedzést szolgáló építmények
2.kereskedelmi, szállásférőhely szolgáltató épület
3.kereskedelmi, szolgáltató épület
4.szolgálati lakás
5.kizárólag a működéséhez szükséges gazdasági célú épület (pl. állattartó épület)
b) nem helyezhető el egyéb gazdasági célú épület.”
A HÉSZ szerint a területet az alábbi szabályozások érintik:
- közút és vasút védőtávolság
- beépítésre szánt terület határa
- az Országos ökológiai hálózat magterület határa
A területen becsült hulladék mennyiségek:
1. Veszélyes hulladék
HAK 150110 szenny. csomagoló
HAK 150202 szenny. felitató
HAK 160213 elektronika

200 kg
100 kg
200 kg

2. Nem veszélyes hulladék
HAK 150106 kompozit csomagolás
HAK 160103 gumihulladék
HAK 170107 vegyes inert
HAK 170201 fa hulladék
HAK 170604 szigetelő
HAK 200139 műanyag
HAK 200301 kommunális hulladék
HAK 200307 lom

200 kg
300 kg
1600 kg
200 kg
100 kg
500 kg
250 kg
200 kg

3. Inert hulladék
HAK 170504 föld és kövek
HAK 170107 beton, tégla, cserép
HAK 200139 műanyag

3500 m3 (5.600.000 kg)
1500 m3 (2.401.600 kg)
1 m3 (nem veszélyes hulladék)

Az ingatlanra a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala hulladékmentesítési és azt igazoló
dokumentáció átadására vonatkozó kötelezettséget írt elő az Önkormányzat számára.

Az értékesítés feltétele az hulladékmentesítési kötelezettség vevő általi vállalása, a birtokbavételtől
számított 6 hónapos határidőn belül, késedelmi kötbér – mint szerződéses biztosíték – kikötése mellett.
Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerülne továbbá, hogy a hulladékmentesítési kötelezettségre
biztosított határidő eredménytelen leteltét követően, a határidőtől számított 2 hónap után eladót
visszavásárlási jogi illetné meg, melyet 1 éven belül gyakorolhat.
Az ingatlan induló vételára: 17.900.000,-Ft
Pályázati biztosíték összege: 179.000,-Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 500.000,-Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.február 5. nap 1200 óra
A pályázatok bontása: 2021. február 8. nap 0930 óra
A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti
ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, és fel kell tüntetni
rajta a „Jeligét”. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő
lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.
Jelige: „Vác külterület 038/4 hrsz-ú, Vác, Felsővám utcai, 43428 m2 nagyságú, „szántó”
megnevezésű ingatlan értékesítése – Pályázat”
A pályázat benyújtásának helye
postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve – 2600 Vác, Köztársaság u. 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – 2600 Vác Köztársaság u. 34.
(ügyfélfogadási időben)
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget.
Az elővásárlási jog kérdése
Az illetékes települési Jegyzőnek megküldött adásvételi ajánlatának kifüggesztésével kell felhívni az
előhaszonbérletre jogosultakat az előhaszonbérleti joguk gyakorlására. Az adásvételi szerződés
hatályba lépésének feltételei:
- az adásvételi ajánlat az illetékes települési Jegyzőnek megküldésre kerüljön és az ajánlat
szabályszerűen kifüggesztésre kerüljön
- a törvényes határidőn belül a jogosultak közül az előhaszonbérleti jogával ne kívánjon élni
senki.
Ha az elővásárlásra jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, abban az esetben az adásvételi
szerződést az elővásárlásra jogosulttal kell megkötni.

Az érvényes pályázat feltételei
a.) A pályázaton Magyarország területén ingatlanok tulajdonának megszerzésére jogosult magyar
és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz
átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője,
vagy közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője
útján.
b.) A pályázaton kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási,
sem kényszertörlési, sem csődeljárás, sem végelszámolási eljárás alatt.
c.) Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, aki vállalja, hogy sem a pályázati
eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a cégkivonatban,
vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés, amely az az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat
kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
d.) A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot megfizette és az
erről szóló igazolást határidőben benyújtotta.
Benyújtandó okiratok
I. Adatlap
Az árverési szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltése és egy eredeti példányának a Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) történő
benyújtása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy példányban:
a./ Jogi személy esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti, hiteles cégkivonat, vagy a cégbíróság
által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a
társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő eredeti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
b./nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről
szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát,
c./ egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,
d/ természetes személy esetén személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, adóazonosítási kártya,
e./külföldi ajánlattevő köteles az a./, b./ és c./ pontokban megjelölt iratok hiteles magyar nyelvű
fordítását is benyújtani.
II. Pályázati biztosíték
A pályázat feltétele továbbá az értékesítendő ingatlanra vonatkozó pályázati kiírásban megjelölt
összegű pályázati biztosíték – mely szerződéskötés esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül –
banki átutalással történő megfizetése Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-20179386
számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak
összege legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a Váci Városfejlesztő Kft. fent megjelölt
bankszámláján jóváírásra került. A pályázati biztosíték megfizetése esetén, az árverésen részt venni
szándékozó pályázó a pályázati biztosíték megfizetésekor köteles feltüntetni közleményként: az
„Ingatlan címe – pályázati biztosíték". A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a
pályázattal együtt egy példányban szükséges benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási
részlegéhez a pályázati kiírásban megjelölt határidőben.

III. Az Árverési szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat
Az árverési szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt egy eredeti példányának a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) határidőben
történő leadása.
IV. Nyilatkozat átláthatóságról és a társasággal szemben folyamatban lévő eljárásokról (Árverési
szabályzat 3. számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő nem természetes személy, az Árverési szabályzat 3. számú mellékleteként
csatolt az Nvtv. által előírtaknak is megfelelő nyilatkozat cégszerű aláírással ellátott egy eredeti
példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út
34.) határidőben történő leadása.
A pályázó nyilatkozni köteles az alábbiakról (az Árverési szabályzat mellékletei magukban foglalják
az alábbi nyilatkozatokat):
a) sem Vác Város Önkormányzata felé, sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé semmilyen
tartozása nincsen, tudomásul veszi továbbá, hogy a nyilatkozat elmaradása vagy nyilatkozattal
ellentétesen köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható;
b) a társaság nem áll felszámolási, kényszertörlési, csődeljárás és végelszámolás alatt, valamint
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül,
c) sem a pályázati eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés,
amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb
kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b.) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem
igazolta hitelt érdemlő módon,
c.) a pályázat – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően sem - nem felel meg a pályázati
kiírásban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek, a pályázó
nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek
d.) a pályázatot benyújtó gazdasági társaságra vonatkozóan a cégkivonatban, vagy a cégközlönyben
olyan bejegyzés szerepel, amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi,
pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Döntéshozatal az eredményről és szerződéskötés
A licitálás vezetője által megállapított sorrendet és az adásvételi szerződés megkötését a nyertes
ajánlattevővel Vác Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslata
alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése. A licitálás eredményéről a döntést a licitálást
követő első Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen meg kell hozni. Indokolt esetben a pályázat
kiírója, további legfeljebb 60 (hatvan) nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja, erről a
pályázókat írásban értesíteni kell.
A Képviselő-testület döntése kötelezettséget keletkeztet a Váci Városfejlesztő Kft., illetve az
Önkormányzat részéről az eladásra, a nyertes ajánlattevő részéről pedig a vételre.

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő a Képviselőtestületi döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles megkötni.
Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul, a szerződést a második
legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés részére történő kézbesítésétől számított 30
(harminc) napon belül. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi
szándékától elállt, így a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.
A megkötendő adásvételi szerződés fő tartalmi elemei a következők:
a./ szerződő felek Vác Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő,
b./a szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt, az ajánlattevő által megtekintett és megismert
ingatlan,
c./a vételár - melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül - a licitáláson nyertes
legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni.
d./ gazdasági társaság pályázó esetén a vevő vállalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel olyan bejegyzés, amely az árveréssel vagy az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója
vagy az ingatlan tulajdonosa részére,
e./ jelen szabályzatban, illetve a pályázati kiírásban szereplő egyéb szerződéses
kötelezettségvállalások, kikötések.
Eredményhirdetés határideje
A Képviselő-testület döntéséről a Váci Városfejlesztő Kft. a pályázókat 15 (tizenöt) napon belül
írásban értesíti.
Egyéb
A Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó
szándékát a licitálás megkezdése előtt visszavonja, vagy a licitálás időpontját elhalassza.
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázatot
kiírni
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A
pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
Az Árverési szabályzat és mellékletei elérhetőek a www.vacholding.hu honlapon
(Dokumentumtár_Szabályzatok). Az Árverési szabályzat mellékletei átvehetőek ügyfélfogadási
időben a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegén is (2600 Vác, Köztársaság u. 34.).
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 Postáné

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege
lakást hirdet bérbeadásra
3 év határozott időre / közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának
idejére
Szociális alapon

Az ingatlan címe: Vác, Galcsek György utca 9. fsz. 5.
Az ingatlan adatai: fél szoba, 16 m2 alapterületű, összkomfortos
Az ingatlan műszaki jellemzői:
•

a lakás jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül bérbeadásra
közműellátottság: víz-csatorna, áram, gáz, közösségi áram
Alaplakbér: 6.400, -Ft/hó (400, -Ft/m2/hó)

A bérleti jogviszony időtartama: A bérleti jogviszony 3 év határozott időre, de legfeljebb a Rendelet
10/A § (2) bekezdésében foglalt időtartamra jön létre.
Lakás megtekintésének időpontja: 2021. január 25. nap (hétfő) 14 óra
A pályázatok benyújtásának módja: formanyomtatvány, és annak kötelező mellékletei
A pályázati anyag személyesen vagy postai úton nyújtható be a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyén
(2600 Vác, Köztársaság út 34.), egy eredeti példányban. A postai úton történő benyújtás esetén a
pályázati anyagnak a határidő lejártáig meg kell érkezni a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyére.
A bérbeadás feltételeit a Rendelet1 10/A. § rendelkezései tartalmazzák (lásd a mellékletben).

(1) A Vác, Galcsek u. 9. szám alatti ingatlanban kialakított önkormányzati tulajdonú lakás
szociális alapon annak adható bérbe, aki
a) az önkormányzat és az önkormányzat által működtetett valamely költségvetési
szerv tisztviselője (függetlenül attól, hogy foglalkoztatására fő szabályként a
köztisztviselők, közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek, vagy a Munka
Törvénykönyvének szabályait kell alkalmazni) vagy
b) a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezetnél áll
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
c) a helyi egészségügyi, illetve a szociális feladatok ellátásban vesz részt, vagy
d) a helyi fegyveres, illetve rendvédelmi szervek dolgozója vagy
e) Vác városában működő állami fenntartású intézmény dolgozója vagy
f) a helyi társadalom épülését, fejlődését szolgáló jelentős közérdekű tevékenységet lát
el Vácott.
(2) A Vác, Galcsek u. 9. szám alatti ingatlanban kialakított önkormányzati lakás csak
1

Vác Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2014. (VI.20.) sz. rendelete (Rendelet)

határozott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a
munkaviszony fennállásának időtartamára adható bérbe. Amennyiben a határozott idő
lejáratakor a (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak a bérleti szerződés a
bérlő kérelmére meghosszabbítható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott lakás szociális alapon történő juttatására nem jogosult a
pályázó:
a) amennyiben a pályázó, illetve a vele együtt költöző családtagja Vácott lakással, építési
telekkel, üdülő ingatlannal rendelkezik. Ez alól kivételt képez a pályázó tulajdonában álló,
de haszonélvezettel terhelt lakás, amennyiben azt a haszonélvező lakja, vagy
b) önkormányzati lakás bérlője és a lakást nem bocsátja a bérbeadó rendelkezésére, vagy
c)a 8.§-ban meghatározott lakásigénye mértékét meghaladó szobaszámú lakáshoz jutna,
vagy
d)a pályázó és a lakásba vele együtt költözők egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 % -át,
e) amennyiben pályázó rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és nem csatolja a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott előző évre megállapított
jövedelemigazolását,
f) amennyiben a Ltv. alapján megvásárolt önkormányzati bérlakását értékesítette,
g) akinek Vác Város Önkormányzat felé köztartozása van.
h)aki nem felel meg vagy nem igazolja az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap (hétfő) 18 óra
A pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága a határidő lejártát követő bizottsági ülésén bírálja
el, amelyről csak a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó kap értesítést.
Amennyiben a nyertes pályázó az értesítéstől számított 15 napon belül a bérleti szerződést saját
hibájából nem köti meg, úgy a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, vagy Tel: 27/510-104/12 mellék Hernádi Erika

Pályázat
önkormányzati tulajdonú lakás
SZOCIÁLIS alapon történő
bérbeadására
Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére.
Amennyiben a pályázat hiányosan kerül kitöltésre, az igazolások nem kerülnek csatolásra,
a pályázat nem bírálható el.
1.) Lakás megnevezése:
2.)
-

-

-

Pályázó neve:
leánykori neve:
állampolgársága:
Személyi adatai:
- anyja neve:
- szül. helye, ideje:
Családi állapota:
kapcs.
(megfelelő aláhúzandó)
foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

Vác, Galcsek György utca 9. fsz. 5.
(fél szoba, 16 m2, összkomfortos)
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Váci állandó bejelentett lakóhelye:
(lakcímkártya alapján)
dátum és cím szerinti felsorolása
visszamenőlegesen

................................................................
.................................................................
házas, elvált, egyedülálló, élettársi

.................................................................
…………………………………………)
.................................................................
.................................................................

.................................................................
. ................................................................
.................................................................
.................................................................

3.) Pályázó házastársa, illetve élettársa adatai:
(élettárs adatai, abban az esetben, ha az
élettársi kapcsolatból gyermek született)
-

Név:
Leánykori név:
Személyi adatai:
anyja neve:
szül. hely. Idő:

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

.................................................................
. ................................................................
.................................................................
. ................................................................

..........
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Családi állapota:
(megfelelő aláhúzandó)

házas, élettársi kapcsolat

-

foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

.................................................................
…………………………………………)
.................................................................

-

Váci állandó bejelentett lakása:
(lakcímkártya alapján)
dátum és cím szerinti felsorolása
visszamenőlegesen

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

4.) A pályázó (pályázók) háztartásában élő és vele együtt költöző személyek
(a pályázati kiírás napján fennálló adatok)

Név:

Születési hely, év, hó, Rokonsági fok:
nap:

Foglalkozás:

................................
................................
................................
................................
................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

................................
................................
................................
................................
................................

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

................................
................................
................................
................................
................................

-35.) A pályázó és a család jövedelmi viszonyai
a.) pályázó havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(30 napnál nem régebbi munkáltatói és kereseti igazolás csatolásával)
b.) házastársának (élettársának) havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
c.) kereső családtag havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
d.) a család egyéb jövedelme: /családi pótlék stb./
...................................
(igazolás csatolásával)
Család létszáma:
...................................
Amennyiben a családban fogyatékos gyermeket nevelnek, emelt szintű családi pótlék
folyósításáról az igazolást csatolni kell.
család havi összes nettó jövedelme:
..................................................
egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem:
..................................................
6.) A pályázó és családja vagyoni viszonyai:
A család magántulajdonának felsorolása (résztulajdon is), illetve 5 éven belül azt, ha
elidegenítették cím és forgalmi érték meghatározásával.
-

ház:

...........................

- üdülő, üdülő ingatlan:

...........................

-

lakás:

...........................

- építési telek:

...........................

-

nagy értékű gépjármű:…………………………

-

5 éven belül elidegenített vagyon cím és forgalmi érték meghatározásával:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....

7.) Jelenlegi lakáskörülmény:
(ahol ténylegesen családjával életvitelszerűen él)
lakás címe: ...........................................................................................................
(lakás tulajdonosának megnevezésével)
Pályázó/k telefonszáma:……………………………………………..
lakáshasználat jogcíme: bérlet, szívességi lakáshasználat, szülőknél lakik, hajléktalan,
(megfelelő aláhúzandó) egyéb: ...........................
egyéb:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

-4Ha a pályázó jelenleg is önkormányzati bérlakás bérlője, és a lakás Váci Városfejlesztő
Kft. részére történő átadására kerül sor, a jelenlegi pályázatának indoklása (lásd
„Segédlet” 3. számú melléklet d) pont)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................……………….
8.) Pályázó kijelenti, hogy
a.) önkormányzati, illetve magántulajdonú lakásra tartási szerződést sem pályázó, sem
pályázóval együtt élő családtagjai egyike sem kötött
b.) 5 éven belül önkormányzati lakásra szerződésszegő magatartás miatt, illetve vele
együtt élő családtagjainak bérleti jogviszonya megszüntetésre nem került.
9.) Pályázó nyilatkozik, hogy amennyiben
a.) önkormányzati lakás jogszerű bérlőjeként önkormányzati lakásra nyújtotta be
pályázatát, a pályázat elnyerése esetén meglévő bérlakást tisztán, rendeltetésszerűen
bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
b.) A pályázat útján bérbeadásra meghirdetett és megtekintett lakást, jelenlegi állapotban
a kiírás feltételeivel elfogadja, s tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat
elnyeréséről történt értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a
lakásra a szerződést nem köti meg, úgy a sorrendben következővel köt bérbeadó
lakásbérleti szerződést.
c.) A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, s tudomásul veszi, hogy valótlan, hamis
adatok közlése esetén a pályázatból kizárásra kerül.
Vác, 2021. év

hó

nap

Csatolva: munkáltatói - kereseti igazolás, nyugdíj, gyes, gyed, családi pótlék, NAV éves
jövedelemigazolása, köztartozás igazolása, lakcímet igazoló lakcímkártya (a megfelelőt kérem
aláhúzni szíveskedjen)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam fent közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggésben.

...........................................................
pályázó (pályázók) saját kezű aláírása
1. számú melléklet: Segédlet

1. számú melléklet

Segédlet
a Vác, Galcsek u. 9. szám alatt található lakások
szociális alapon történő bérbeadása
Vác Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó 21/2014.(VI.20.) számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet)
I.) A Rendelet 6. § (4) bekezdése, (5) bekezdése és (6) bekezdése alapján:
(4) A pályázatokat a bérbeadó által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. 2600. Vác, Köztársaság u. 34.
- postai úton: Váci Városfejlesztő Kft. 2600. Vác Köztársaság u. 34.
(6) Érvénytelen az a pályázat, amely nem a kiírás szerint kerül benyújtásra.
II.) A Rendelet 10/A. § alapján:
(1) A Vác, Galcsek u. 9. szám alatti ingatlanban kialakított önkormányzati tulajdonú lakás
szociális alapon annak adható bérbe, aki
a) az önkormányzat és az önkormányzat által működtetett valamely költségvetési
szerv tisztviselője (függetlenül attól, hogy foglalkoztatására fő szabályként a
köztisztviselők, közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek, vagy a Munka
Törvénykönyvének szabályait kell alkalmazni) vagy
b) a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezetnél áll
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
c) a helyi egészségügyi, illetve a szociális feladatok ellátásban vesz részt, vagy
d) a helyi fegyveres, illetve rendvédelmi szervek dolgozója vagy
e) Vác városában működő állami fenntartású intézmény dolgozója vagy
f) a helyi társadalom épülését, fejlődését szolgáló jelentős közérdekű tevékenységet lát el
Vácott.
(4) A Vác, Galcsek u. 9. szám alatti ingatlanban kialakított önkormányzati lakás csak
határozott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a
munkaviszony fennállásának időtartamára adható bérbe. Amennyiben a határozott idő
lejáratakor a (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak a bérleti szerződés a
bérlő kérelmére meghosszabbítható.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott lakás szociális alapon történő juttatására nem jogosult a
pályázó:
a) amennyiben a pályázó, illetve a vele együtt költöző családtagja Vácott lakással, építési
telekkel, üdülő ingatlannal rendelkezik. Ez alól kivételt képez a pályázó tulajdonában álló,
de haszonélvezettel terhelt lakás, amennyiben azt a haszonélvező lakja, vagy
h) önkormányzati lakás bérlője és a lakást nem bocsátja a bérbeadó rendelkezésére, vagy
c)a 8.§-ban meghatározott lakásigénye mértékét meghaladó szobaszámú lakáshoz jutna,
vagy

d)a pályázó és a lakásba vele együtt költözők egy főre jutó havi jövedelme meghaladja
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 % -át,
e) amennyiben pályázó rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és nem csatolja a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott előző évre megállapított
jövedelemigazolását,
f) amennyiben a Ltv. alapján megvásárolt önkormányzati bérlakását értékesítette,
g) akinek Vác Város Önkormányzat felé köztartozása van.
h)aki nem felel meg vagy nem igazolja az (1) bekezdésben foglalt feltételek
fennállását
III.) A Rendelet 7. § alapján:
(1)A benyújtott pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága e rendeletben szabályozottak
szerint bírálja el
(2) A pályázatot elnyerő személy nevét a döntést követően helyben a Városháza
hirdetőtáblájára 8 napi időtartamra ki kell függeszteni. Az esetlegesen bejelentett kizáró
feltételeket meg kell vizsgálni. A bérleti szerződést megkötésére bejelentés hiányában csak a
hirdetmény levételét követően, bejelentés eseten annak vizsgálatát követően kerülhet sor. A
pályázatot elnyerőt ezt követően a bérleti szerződés megkötésére fel kell hívni.
(3) Amennyiben a pályázatot elnyerő a felhívástól számított 15 napon belül a bérleti
szerződést saját hibájából nem köti meg, úgy a 7. § (2) bekezdésében szabályozott eljárás
lefolytatását követően a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
(4) Eredménytelen pályázat esetén a kiírást meg kell ismételni.
IV.) A Rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján:
(1)A bérbe adható lakás szobaszáma (lakásigény) – az együttköltöző személyek számának
alapulvételével – szociális bérbeadás esetén
a) egy személy
b) két személyig
c) három személy esetén
d) négy személy esetén
e) öt személy esetén

legfeljebb egy lakószoba;
legfeljebb egy-másfél lakószoba;
legfeljebb másfél-két lakószoba;
legfeljebb két-két és fél lakószoba;
legfeljebb két és fél-három lakószoba;

Pontrendszer
A pályázatok rangsorolása:
a)
A közös háztartásban élő önálló keresettel nem rendelkező gyermek, továbbá nappali
tagozaton első diploma megszerzésére tanulmányokat folytató felnőtt gyermeket is, max. 25.
életévének betöltéséig
1 gyermek után
5 pont
2 vagy több gyermek után
10 pont
a gyermeket egyedül nevelő szülő, (gondviselő) 5 pont
további

b)

Szociális körülmények:

szívességi lakáshasználat, albérlet, szülőknél lakó
egyedülálló
egy főre jutó jövedelem 0-1 szeres
mindenkori
öregségi 1-2 szeres
nyugdíjminimum számítása 2-3 szoros
alapján:
3-4 szeres
közös háztartásban nevelt, tartósan beteg, és súlyosan
fogyatékos gyermek után (szakorvosi igazolás és magasabb
összegű családi pótlék folyósításának igazolása)

10 pont
5 pont
0 pont
5 pont
10 pont
15 pont
10 pont

c)
Aki az Önkormányzati bérlakását a pályázat elnyerése esetében rendeltetésszerű
állapotban, hátralékmentesen visszaadja:
összkomfortos, komfortos nagyobb szobaszámú lakás leadása 20 pont
esetén
összkomfortos, komfortos kisebb szobaszámú lakás leadása 10 pont
esetén
Váci Városfejlesztő Kft.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege
lakást hirdet bérbeadásra
3 év határozott időre
Piaci alapon

Az ingatlan címe: Vác, Törökhegyi út 4. 1. emelet 2.
Az ingatlan adatai: 2 szoba, 46 m2 alapterületű, komfortos
Az ingatlan műszaki jellemzői:
•

a lakás jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül bérbeadásra
közműellátottság: víz-csatorna, áram, gáz
Alaplakbér: 17.436, -Ft/hó (379,04, -Ft/m2/hó) + közös költség

Óvadék összege: 34.872, -Ft
A bérleti jogviszony időtartama: 3 év határozott idő
Lakás megtekintésének időpontja: 2021. január 25. nap (hétfő) 11 óra
A pályázatok benyújtásának módja: formanyomtatvány, és annak kötelező mellékletei
A pályázati anyag személyesen vagy postai úton nyújtható be a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyén
(2600 Vác, Köztársaság út 34.), egy eredeti példányban. A postai úton történő benyújtás esetén a
pályázati anyagnak a határidő lejártáig meg kell érkezni a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyére.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap (hétfő) 18 óra
A pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága a határidő lejártát követő bizottsági ülésén bírálja
el, amelyről csak a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó kap értesítést.
Amennyiben a nyertes pályázó az értesítéstől számított 15 napon belül a bérleti szerződést saját
hibájából nem köti meg, úgy a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
A szerződés megkötésének feltétele a Közjegyzői kiköltözési nyilatkozat.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, vagy Tel: 27/510-104/12 mellék Hernádi Erika

Pályázat
önkormányzati tulajdonú lakás
PIACI alapon történő
bérbeadására
Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére.
Amennyiben a pályázat hiányosan kerül kitöltésre, az igazolások nem kerülnek csatolásra,
a pályázat nem bírálható el.
1.) Lakás megnevezése:
2.)
-

-

Vác, Törökhegyi út 4. 1. emelet 2.
(2 szoba, 46 m2, komfortos)

Pályázó neve:
leánykori neve:
állampolgársága:
Személyi adatai:
- anyja neve:
- szül. helye, ideje:
Családi állapota:
(megfelelő aláhúzandó)
foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
házas, elvált, egyedülálló, élettársi kapcs.
.................................................................
…………………………………………)
.................................................................
.................................................................

Váci állandó bejelentett lakóhelye:
(lakcímkártya alapján)
.................................................................
. .................................................................
.................................................................
.................................................................

3.) Pályázó házastársa, illetve élettársa adatai:
(élettárs adatai, abban az esetben, ha az
élettársi kapcsolatból gyermek született)
-

Név:
Leánykori név:
Személyi adatai:
anyja neve:
szül. hely. Idő:

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

.................................................................
. ................................................................
.................................................................
. ................................................................
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Családi állapota:
(megfelelő aláhúzandó)

házas, élettársi kapcsolat

-

foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

.................................................................
…………………………………………
.................................................................

-

Váci állandó bejelentett lakása:
(lakcímkártya alapján)

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

4.) A pályázó (pályázók) háztartásában élő és vele együtt költöző személyek
(a pályázati kiírás napján fennálló adatok)

Név:

Születési hely, év, hó, Rokonsági fok:
nap:

Foglalkozás:

................................
................................
................................
................................
................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

................................
................................
................................
................................
................................

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

................................
................................
................................
................................
................................

-35.) A pályázó és a család jövedelmi viszonyai
a) pályázó havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(30 napnál nem régebbi munkáltatói és kereseti igazolás csatolásával)
b) házastársának (élettársának) havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
c) kereső családtag havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
d) a család egyéb jövedelme: /családi pótlék stb.)
...................................
(igazolás csatolásával)
Család létszáma:
...................................
Amennyiben a családban fogyatékos gyermeket nevelnek, emelt szintű családi pótlék
folyósításáról az igazolást csatolni kell.
család havi összes nettó jövedelme:
.................................................
egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem:
.................................................
6.) Jelenlegi lakáskörülmény:
(ahol ténylegesen családjával életvitelszerűen él)
lakás címe:
...........................................................................................................
(lakás tulajdonosának megnevezésével)
Pályázó/k telefonszáma: …………………………………………………………………
lakáshasználat jogcíme: bérlet, szívességi lakáshasználat, szülőknél lakik, hajléktalan,
(megfelelő aláhúzandó) egyéb: ...........................
egyéb:

......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................

7.) Pályázó nyilatkozik, hogy amennyiben
a) önkormányzati lakás jogszerű bérlőjeként önkormányzati lakásra nyújtotta be
pályázatát, a pályázat elnyerése esetén meglévő bérlakást tisztán, rendeltetésszerűen
bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
b) A pályázat útján bérbeadásra meghirdetett és megtekintett lakást, jelenlegi állapotban a
kiírás feltételeivel elfogadja, s tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat elnyeréséről
történt
értesítés
kézhezvételét
követő
15
napon
belül
a
lakásra a szerződést nem köti meg, úgy a sorrendben következővel köt bérbeadó
lakásbérleti szerződést.
c)A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, s tudomásul veszi, hogy valótlan,
hamis
adatok közlése esetén a pályázatból kizárásra kerül.
Vác, 2021. év

hó

nap

Csatolva: munkáltatói - kereseti igazolás, nyugdíj, gyes, gyed, családi pótlék, NAV éves
jövedelemigazolása, köztartozás igazolása, állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolata.
(a megfelelőt kérem aláhúzni szíveskedjen)

A lakást megtekintettem:

igen

nem

(a megfelelő válasz bekarikázandó)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam fent közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggésben.

...........................................................
pályázó (pályázók) saját kezű aláírása
Melléklet:
1. számú melléklet: Segédlet

1. számú melléklet

Segédlet
önkormányzati tulajdonú lakás
Piaci alapon történő
bérbeadására
Vác Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó 21/2014.(VI.20.) számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet)
I.) A Rendelet 6. § (4) bekezdése, (5) bekezdése és (6) bekezdése alapján:
(4) A pályázatokat a bérbeadó által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. 2600. Vác, Köztársaság u. 34.
- postai úton: Váci Városfejlesztő Kft. 2600. Vác Köztársaság u. 34.
(6) Érvénytelen az a pályázat, amely nem a kiírás szerint kerül benyújtásra.
II.) A Rendelet 6. § (10) bekezdése alapján:
a) A piaci alapon kialakított lakbérű lakások bérleti jogára az a természetes személy
pályázhat, aki a pályázat benyújtását megelőző öt évben váci lakóhellyel rendelkezik. Piaci
alapon kialakított lakbérű bérlakás juttatására nem jogosult a pályázó:
amennyiben a pályázó, házastársa, illetve a vele együtt költöző hozzátartozója lakóingatlan,
építési telek, üdülő ingatlannal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, illetve az azt megelőző
öt évben belül. Ez alól kivételt képez a pályázó tulajdonában álló, de haszonélvezettel terhelt
lakás, amennyiben azt a haszonélvező lakja.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, akinek és a lakásba vele együtt költözők egy főre
jutó havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 400 %-át.
b) Amennyiben a pályázó, házastársa, illetve a vele együtt költöző hozzátartozója
önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonya a pályázat benyújtását megelőző 5
éven belül rendkívüli felmondással megszüntetésre került a bérleti szerződés rendelkezéseinek
megszegése miatt, vagy bérleti jogviszonya ez okból nem került meghosszabbításra;
III.) A Rendelet 7. § alapján:
A benyújtott pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága e rendeletben szabályozottak
szerint bírálja el
(2) A pályázatot elnyerő személy nevét a döntést követően helyben a Városháza
hirdetőtáblájára 8 napi időtartamra ki kell függeszteni. Az esetlegesen bejelentett kizáró
feltételeket meg kell vizsgálni. A bérleti szerződést megkötésére bejelentés hiányában csak a
hirdetmény levételét követően, bejelentés eseten annak vizsgálatát követően kerülhet sor. A

pályázatot elnyerőt ezt követően a bérleti szerződés megkötésére fel kell hívni.
(3) Amennyiben a pályázatot elnyerő a felhívástól számított 15 napon belül a bérleti
szerződést saját hibájából nem köti meg, úgy a 7. § (2) bekezdésében szabályozott eljárás
lefolytatását követően a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
(4) Eredménytelen pályázat esetén a kiírást meg kell ismételni.
(7) A piaci alapon kialakított lakbérű bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálását az
Emberi Kapcsolatok Bizottsága végzi. A bérleti szerződés a pályázati feltételeket elfogadó és
az óvadékot befizető pályázóval kerül megkötésre.

Váci Városfejlesztő Kft.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege
lakást hirdet bérbeadásra
5 év határozott időre
Piaci alapon

Az ingatlan címe: Vác, Zrínyi Miklós utca 4. 2. emelet 2.
Az ingatlan adatai: 1,5 szoba, 42 m2 alapterületű, komfortos
Az ingatlan műszaki jellemzői:
•

a lakás jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül bérbeadásra
közműellátottság: víz-csatorna, áram, gáz
Alaplakbér: 17.178, -Ft/hó (409, -Ft/m2/hó) + közös költség

Óvadék összege: 35.356, -Ft
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év határozott idő
Lakás megtekintésének időpontja: 2021. január 25. nap (hétfő) 12 óra
A pályázatok benyújtásának módja: formanyomtatvány, és annak kötelező mellékletei
A pályázati anyag személyesen vagy postai úton nyújtható be a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyén
(2600 Vác, Köztársaság út 34.), egy eredeti példányban. A postai úton történő benyújtás esetén a
pályázati anyagnak a határidő lejártáig meg kell érkezni a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyére.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap (hétfő) 18 óra
A pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága a határidő lejártát követő bizottsági ülésén bírálja
el, amelyről csak a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó kap értesítést.
Amennyiben a nyertes pályázó az értesítéstől számított 15 napon belül a bérleti szerződést saját
hibájából nem köti meg, úgy a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
A szerződés megkötésének feltétele a Közjegyzői kiköltözési nyilatkozat.

További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, vagy Tel: 27/510-104/12 mellék Hernádi Erika

Pályázat
önkormányzati tulajdonú lakás
PIACI alapon történő
bérbeadására
Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére.
Amennyiben a pályázat hiányosan kerül kitöltésre, az igazolások nem kerülnek csatolásra,
a pályázat nem bírálható el.
1.) Lakás megnevezése:
2.)
-

-

Vác, Zrínyi Miklós utca 4. 2. emelet 2.
(1,5 szoba, 42 m2, komfortos)

Pályázó neve:
leánykori neve:
állampolgársága:
Személyi adatai:
- anyja neve:
- szül. helye, ideje:
Családi állapota:
(megfelelő aláhúzandó)
foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
házas, elvált, egyedülálló, élettársi kapcs.
.................................................................
…………………………………………)
.................................................................
.................................................................

Váci állandó bejelentett lakóhelye:
(lakcímkártya alapján)
.................................................................
. .................................................................
.................................................................
.................................................................

3.) Pályázó házastársa, illetve élettársa adatai:
(élettárs adatai, abban az esetben, ha az
élettársi kapcsolatból gyermek született)
-

Név:
Leánykori név:
Személyi adatai:
anyja neve:
szül. hely. Idő:

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

.................................................................
. ................................................................
.................................................................
. ................................................................

-2-

Családi állapota:
(megfelelő aláhúzandó)

házas, élettársi kapcsolat

-

foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

.................................................................
…………………………………………
.................................................................

-

Váci állandó bejelentett lakása:
(lakcímkártya alapján)

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

4.) A pályázó (pályázók) háztartásában élő és vele együtt költöző személyek
(a pályázati kiírás napján fennálló adatok)

Név:

Születési hely, év, hó, Rokonsági fok:
nap:

Foglalkozás:

................................
................................
................................
................................
................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

................................
................................
................................
................................
................................

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

................................
................................
................................
................................
................................

-35.) A pályázó és a család jövedelmi viszonyai
a) pályázó havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(30 napnál nem régebbi munkáltatói és kereseti igazolás csatolásával)
b) házastársának (élettársának) havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
c) kereső családtag havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
d) a család egyéb jövedelme: /családi pótlék stb.)
...................................
(igazolás csatolásával)
Család létszáma:
...................................
Amennyiben a családban fogyatékos gyermeket nevelnek, emelt szintű családi pótlék
folyósításáról az igazolást csatolni kell.
család havi összes nettó jövedelme:
.................................................
egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem:
.................................................
6.) Jelenlegi lakáskörülmény:
(ahol ténylegesen családjával életvitelszerűen él)
lakás címe:
...........................................................................................................
(lakás tulajdonosának megnevezésével)
Pályázó/k telefonszáma: …………………………………………………………………
lakáshasználat jogcíme: bérlet, szívességi lakáshasználat, szülőknél lakik, hajléktalan,
(megfelelő aláhúzandó) egyéb: ...........................
egyéb:

......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................

7.) Pályázó nyilatkozik, hogy amennyiben
a) önkormányzati lakás jogszerű bérlőjeként önkormányzati lakásra nyújtotta be
pályázatát, a pályázat elnyerése esetén meglévő bérlakást tisztán, rendeltetésszerűen
bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
b) A pályázat útján bérbeadásra meghirdetett és megtekintett lakást, jelenlegi állapotban a
kiírás feltételeivel elfogadja, s tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat elnyeréséről
történt
értesítés
kézhezvételét
követő
15
napon
belül
a
lakásra a szerződést nem köti meg, úgy a sorrendben következővel köt bérbeadó
lakásbérleti szerződést.
c)A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, s tudomásul veszi, hogy valótlan,
hamis
adatok közlése esetén a pályázatból kizárásra kerül.
Vác, 2021. év

hó

nap

Csatolva: munkáltatói - kereseti igazolás, nyugdíj, gyes, gyed, családi pótlék, NAV éves
jövedelemigazolása, köztartozás igazolása, állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolata.
(a megfelelőt kérem aláhúzni szíveskedjen)

A lakást megtekintettem:

igen

nem

(a megfelelő válasz bekarikázandó)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam fent közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggésben.

...........................................................
pályázó (pályázók) saját kezű aláírása
Melléklet:
1. számú melléklet: Segédlet

1. számú melléklet

Segédlet
önkormányzati tulajdonú lakás
Piaci alapon történő
bérbeadására
Vác Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó 21/2014.(VI.20.) számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet)
I.) A Rendelet 6. § (4) bekezdése, (5) bekezdése és (6) bekezdése alapján:
(4) A pályázatokat a bérbeadó által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. 2600. Vác, Köztársaság u. 34.
- postai úton: Váci Városfejlesztő Kft. 2600. Vác Köztársaság u. 34.
(6) Érvénytelen az a pályázat, amely nem a kiírás szerint kerül benyújtásra.
II.) A Rendelet 6. § (10) bekezdése alapján:
a) A piaci alapon kialakított lakbérű lakások bérleti jogára az a természetes személy
pályázhat, aki a pályázat benyújtását megelőző öt évben váci lakóhellyel rendelkezik. Piaci
alapon kialakított lakbérű bérlakás juttatására nem jogosult a pályázó:
amennyiben a pályázó, házastársa, illetve a vele együtt költöző hozzátartozója lakóingatlan,
építési telek, üdülő ingatlannal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, illetve az azt megelőző
öt évben belül. Ez alól kivételt képez a pályázó tulajdonában álló, de haszonélvezettel terhelt
lakás, amennyiben azt a haszonélvező lakja.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, akinek és a lakásba vele együtt költözők egy főre
jutó havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 400 %-át.
b) Amennyiben a pályázó, házastársa, illetve a vele együtt költöző hozzátartozója
önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonya a pályázat benyújtását megelőző 5
éven belül rendkívüli felmondással megszüntetésre került a bérleti szerződés rendelkezéseinek
megszegése miatt, vagy bérleti jogviszonya ez okból nem került meghosszabbításra;
III.) A Rendelet 7. § alapján:
A benyújtott pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága e rendeletben szabályozottak
szerint bírálja el
(2) A pályázatot elnyerő személy nevét a döntést követően helyben a Városháza
hirdetőtáblájára 8 napi időtartamra ki kell függeszteni. Az esetlegesen bejelentett kizáró

feltételeket meg kell vizsgálni. A bérleti szerződést megkötésére bejelentés hiányában csak a
hirdetmény levételét követően, bejelentés eseten annak vizsgálatát követően kerülhet sor. A
pályázatot elnyerőt ezt követően a bérleti szerződés megkötésére fel kell hívni.
(3) Amennyiben a pályázatot elnyerő a felhívástól számított 15 napon belül a bérleti
szerződést saját hibájából nem köti meg, úgy a 7. § (2) bekezdésében szabályozott eljárás
lefolytatását követően a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
(4) Eredménytelen pályázat esetén a kiírást meg kell ismételni.
(7) A piaci alapon kialakított lakbérű bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálását az
Emberi Kapcsolatok Bizottsága végzi. A bérleti szerződés a pályázati feltételeket elfogadó és
az óvadékot befizető pályázóval kerül megkötésre.

Váci Városfejlesztő Kft.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege
lakást hirdet bérbeadásra
1 év határozott időre
Piaci alapon

Az ingatlan címe: Vác, Káptalan utca 16. fsz. 2/b.
Az ingatlan adatai: 1 szoba, 32 m2 alapterületű, komfortos
Az ingatlan műszaki jellemzői:
•

a lakás jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül bérbeadásra
közműellátottság: víz-csatorna, áram
Alaplakbér: 13.776, -Ft/hó (430,5, -Ft/m2/hó)

Óvadék összege: 27.552, -Ft
A bérleti jogviszony időtartama: 1 év határozott idő
Lakás megtekintésének időpontja: 2021. január 25. nap (hétfő) 15 óra
A pályázatok benyújtásának módja: formanyomtatvány, és annak kötelező mellékletei
A pályázati anyag személyesen vagy postai úton nyújtható be a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyén
(2600 Vác, Köztársaság út 34.), egy eredeti példányban. A postai úton történő benyújtás esetén a
pályázati anyagnak a határidő lejártáig meg kell érkezni a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyére.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap (hétfő) 18 óra
A pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága a határidő lejártát követő bizottsági ülésén bírálja
el, amelyről csak a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó kap értesítést.
Amennyiben a nyertes pályázó az értesítéstől számított 15 napon belül a bérleti szerződést saját
hibájából nem köti meg, úgy a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
A szerződés megkötésének feltétele a Közjegyzői kiköltözési nyilatkozat.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, vagy Tel: 27/510-104/12 mellék Hernádi Erika

Pályázat
önkormányzati tulajdonú lakás
PIACI alapon történő
bérbeadására
Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére.
Amennyiben a pályázat hiányosan kerül kitöltésre, az igazolások nem kerülnek csatolásra,
a pályázat nem bírálható el.
1.) Lakás megnevezése:
2.)
-

-

Vác, Káptalan utca 16. fsz. 2/b.
(1 szoba, 32 m2, komfortos)

Pályázó neve:
leánykori neve:
állampolgársága:
Személyi adatai:
- anyja neve:
- szül. helye, ideje:
Családi állapota:
(megfelelő aláhúzandó)
foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
házas, elvált, egyedülálló, élettársi kapcs.
.................................................................
…………………………………………)
.................................................................
.................................................................

Váci állandó bejelentett lakóhelye:
(lakcímkártya alapján)
.................................................................
. .................................................................
.................................................................
.................................................................

3.) Pályázó házastársa, illetve élettársa adatai:
(élettárs adatai, abban az esetben, ha az
élettársi kapcsolatból gyermek született)
-

Név:
Leánykori név:
Személyi adatai:
anyja neve:
szül. hely. Idő:

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

.................................................................
. ................................................................
.................................................................
. ................................................................

-2-

Családi állapota:
(megfelelő aláhúzandó)

házas, élettársi kapcsolat

-

foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

.................................................................
…………………………………………
.................................................................

-

Váci állandó bejelentett lakása:
(lakcímkártya alapján)

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

4.) A pályázó (pályázók) háztartásában élő és vele együtt költöző személyek
(a pályázati kiírás napján fennálló adatok)

Név:

Születési hely, év, hó, Rokonsági fok:
nap:

Foglalkozás:

................................
................................
................................
................................
................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

................................
................................
................................
................................
................................

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

................................
................................
................................
................................
................................

-35.) A pályázó és a család jövedelmi viszonyai
a) pályázó havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(30 napnál nem régebbi munkáltatói és kereseti igazolás csatolásával)
b) házastársának (élettársának) havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
c) kereső családtag havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
d) a család egyéb jövedelme: /családi pótlék stb.)
...................................
(igazolás csatolásával)
Család létszáma:
...................................
Amennyiben a családban fogyatékos gyermeket nevelnek, emelt szintű családi pótlék
folyósításáról az igazolást csatolni kell.
család havi összes nettó jövedelme:
.................................................
egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem:
.................................................
6.) Jelenlegi lakáskörülmény:
(ahol ténylegesen családjával életvitelszerűen él)
lakás címe:
...........................................................................................................
(lakás tulajdonosának megnevezésével)
Pályázó/k telefonszáma: …………………………………………………………………
lakáshasználat jogcíme: bérlet, szívességi lakáshasználat, szülőknél lakik, hajléktalan,
(megfelelő aláhúzandó) egyéb: ...........................
egyéb:

......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................

7.) Pályázó nyilatkozik, hogy amennyiben
a) önkormányzati lakás jogszerű bérlőjeként önkormányzati lakásra nyújtotta be
pályázatát, a pályázat elnyerése esetén meglévő bérlakást tisztán, rendeltetésszerűen
bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
b) A pályázat útján bérbeadásra meghirdetett és megtekintett lakást, jelenlegi állapotban a
kiírás feltételeivel elfogadja, s tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat elnyeréséről
történt
értesítés
kézhezvételét
követő
15
napon
belül
a
lakásra a szerződést nem köti meg, úgy a sorrendben következővel köt bérbeadó
lakásbérleti szerződést.
c)A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, s tudomásul veszi, hogy valótlan,
hamis
adatok közlése esetén a pályázatból kizárásra kerül.
Vác, 2021. év

hó

nap

Csatolva: munkáltatói - kereseti igazolás, nyugdíj, gyes, gyed, családi pótlék, NAV éves
jövedelemigazolása, köztartozás igazolása, állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolata.
(a megfelelőt kérem aláhúzni szíveskedjen)

A lakást megtekintettem:

igen

nem

(a megfelelő válasz bekarikázandó)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam fent közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggésben.

...........................................................
pályázó (pályázók) saját kezű aláírása
Melléklet:
1. számú melléklet: Segédlet

1. számú melléklet

Segédlet
önkormányzati tulajdonú lakás
Piaci alapon történő
bérbeadására
Vác Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó 21/2014.(VI.20.) számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet)
I.) A Rendelet 6. § (4) bekezdése, (5) bekezdése és (6) bekezdése alapján:
(4) A pályázatokat a bérbeadó által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. 2600. Vác, Köztársaság u. 34.
- postai úton: Váci Városfejlesztő Kft. 2600. Vác Köztársaság u. 34.
(6) Érvénytelen az a pályázat, amely nem a kiírás szerint kerül benyújtásra.
II.) A Rendelet 6. § (10) bekezdése alapján:
a) A piaci alapon kialakított lakbérű lakások bérleti jogára az a természetes személy
pályázhat, aki a pályázat benyújtását megelőző öt évben váci lakóhellyel rendelkezik. Piaci
alapon kialakított lakbérű bérlakás juttatására nem jogosult a pályázó:
amennyiben a pályázó, házastársa, illetve a vele együtt költöző hozzátartozója lakóingatlan,
építési telek, üdülő ingatlannal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, illetve az azt megelőző
öt évben belül. Ez alól kivételt képez a pályázó tulajdonában álló, de haszonélvezettel terhelt
lakás, amennyiben azt a haszonélvező lakja.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, akinek és a lakásba vele együtt költözők egy főre
jutó havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 400 %-át.
b) Amennyiben a pályázó, házastársa, illetve a vele együtt költöző hozzátartozója
önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonya a pályázat benyújtását megelőző 5
éven belül rendkívüli felmondással megszüntetésre került a bérleti szerződés rendelkezéseinek
megszegése miatt, vagy bérleti jogviszonya ez okból nem került meghosszabbításra;
III.) A Rendelet 7. § alapján:
A benyújtott pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága e rendeletben szabályozottak
szerint bírálja el
(2) A pályázatot elnyerő személy nevét a döntést követően helyben a Városháza
hirdetőtáblájára 8 napi időtartamra ki kell függeszteni. Az esetlegesen bejelentett kizáró
feltételeket meg kell vizsgálni. A bérleti szerződést megkötésére bejelentés hiányában csak a
hirdetmény levételét követően, bejelentés eseten annak vizsgálatát követően kerülhet sor. A

pályázatot elnyerőt ezt követően a bérleti szerződés megkötésére fel kell hívni.
(3) Amennyiben a pályázatot elnyerő a felhívástól számított 15 napon belül a bérleti
szerződést saját hibájából nem köti meg, úgy a 7. § (2) bekezdésében szabályozott eljárás
lefolytatását követően a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
(4) Eredménytelen pályázat esetén a kiírást meg kell ismételni.
(7) A piaci alapon kialakított lakbérű bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálását az
Emberi Kapcsolatok Bizottsága végzi. A bérleti szerződés a pályázati feltételeket elfogadó és
az óvadékot befizető pályázóval kerül megkötésre.

Váci Városfejlesztő Kft.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege
lakást hirdet bérbeadásra
3 év határozott időre
Piaci alapon

Az ingatlan címe: Vác, Vám utca 10. 3. emelet 5.
Az ingatlan adatai: 1,5 szoba, 42 m2 alapterületű, összkomfortos
Az ingatlan műszaki jellemzői:
•

a lakás jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül bérbeadásra
közműellátottság: víz-csatorna, áram, távhő
Alaplakbér: 24.090, -Ft/hó (573,57, -Ft/m2/hó) + közös költség

Külön szolgáltatások:
- Takarítás 500,-Ft
- Felvonó használat 300,-Ft
- Kaputelefon 50,-Ft
Óvadék összege: 48.180, -Ft
A bérleti jogviszony időtartama: 3 év határozott idő
Lakás megtekintésének időpontja: 2021. január 25. nap (hétfő) 10 óra
A pályázatok benyújtásának módja: formanyomtatvány, és annak kötelező mellékletei
A pályázati anyag személyesen vagy postai úton nyújtható be a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyén
(2600 Vác, Köztársaság út 34.), egy eredeti példányban. A postai úton történő benyújtás esetén a
pályázati anyagnak a határidő lejártáig meg kell érkezni a Váci Városfejlesztő Kft. székhelyére.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap (hétfő) 18 óra
A pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága a határidő lejártát követő bizottsági ülésén bírálja
el, amelyről csak a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó kap értesítést.
Amennyiben a nyertes pályázó az értesítéstől számított 15 napon belül a bérleti szerződést saját
hibájából nem köti meg, úgy a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
A szerződés megkötésének feltétele a Közjegyzői kiköltözési nyilatkozat.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, vagy Tel: 27/510-104/12 mellék Hernádi Erika

Pályázat
önkormányzati tulajdonú lakás
PIACI alapon történő
bérbeadására
Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére.
Amennyiben a pályázat hiányosan kerül kitöltésre, az igazolások nem kerülnek csatolásra,
a pályázat nem bírálható el.
1.) Lakás megnevezése:
2.)
-

-

Vác, Vám utca 10. 3. emelet 5.
(1,5 szoba, 42 m2, összkomfortos)

Pályázó neve:
leánykori neve:
állampolgársága:
Személyi adatai:
- anyja neve:
- szül. helye, ideje:
Családi állapota:
(megfelelő aláhúzandó)
foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
házas, elvált, egyedülálló, élettársi kapcs.
.................................................................
…………………………………………)
.................................................................
.................................................................

Váci állandó bejelentett lakóhelye:
(lakcímkártya alapján)
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

3.) Pályázó házastársa, illetve élettársa adatai:
(élettárs adatai, abban az esetben, ha az
élettársi kapcsolatból gyermek született)
-

Név:
Leánykori név:
Személyi adatai:
anyja neve:
szül. hely. Idő:

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

.................................................................
. ................................................................
.................................................................
. ................................................................

-2-

Családi állapota:
(megfelelő aláhúzandó)

házas, élettársi kapcsolat

-

foglalkozása:
(végzettsége *)
Munkahelye (név, cím):

.................................................................
…………………………………………
.................................................................

-

Váci állandó bejelentett lakása:
(lakcímkártya alapján)

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

4.) A pályázó (pályázók) háztartásában élő és vele együtt költöző személyek
(a pályázati kiírás napján fennálló adatok)

Név:

Születési hely, év, hó, Rokonsági fok:
nap:

Foglalkozás:

................................
................................
................................
................................
................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

................................
................................
................................
................................
................................

*-gal jelölt rész kitöltése nem kötelező

................................
................................
................................
................................
................................

-35.) A pályázó és a család jövedelmi viszonyai
a) pályázó havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(30 napnál nem régebbi munkáltatói és kereseti igazolás csatolásával)
b) házastársának (élettársának) havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
c) kereső családtag havi nettó átlagjövedelme:
...................................
(kereseti igazolás csatolásával)
d) a család egyéb jövedelme: /családi pótlék stb.)
...................................
(igazolás csatolásával)
Család létszáma:
...................................
Amennyiben a családban fogyatékos gyermeket nevelnek, emelt szintű családi pótlék
folyósításáról az igazolást csatolni kell.
család havi összes nettó jövedelme:
.................................................
egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem:
.................................................
6.) Jelenlegi lakáskörülmény:
(ahol ténylegesen családjával életvitelszerűen él)
lakás címe:
...........................................................................................................
(lakás tulajdonosának megnevezésével)
Pályázó/k telefonszáma: …………………………………………………………………
lakáshasználat jogcíme: bérlet, szívességi lakáshasználat, szülőknél lakik, hajléktalan,
(megfelelő aláhúzandó) egyéb: ...........................
egyéb:

......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................

7.) Pályázó nyilatkozik, hogy amennyiben
a) önkormányzati lakás jogszerű bérlőjeként önkormányzati lakásra nyújtotta be
pályázatát, a pályázat elnyerése esetén meglévő bérlakást tisztán, rendeltetésszerűen
bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
b) A pályázat útján bérbeadásra meghirdetett és megtekintett lakást, jelenlegi állapotban a
kiírás feltételeivel elfogadja, s tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat elnyeréséről
történt
értesítés
kézhezvételét
követő
15
napon
belül
a
lakásra a szerződést nem köti meg, úgy a sorrendben következővel köt bérbeadó
lakásbérleti szerződést.
c)A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, s tudomásul veszi, hogy valótlan,
hamis
adatok közlése esetén a pályázatból kizárásra kerül.
Vác, 2021. év

hó

nap

Csatolva: munkáltatói - kereseti igazolás, nyugdíj, gyes, gyed, családi pótlék, NAV éves
jövedelemigazolása, köztartozás igazolása, állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolata.
(a megfelelőt kérem aláhúzni szíveskedjen)

A lakást megtekintettem:

igen

nem

(a megfelelő válasz bekarikázandó)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam fent közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggésben.

...........................................................
pályázó (pályázók) saját kezű aláírása
Melléklet:
1. számú melléklet: Segédlet

1. számú melléklet

Segédlet
önkormányzati tulajdonú lakás
Piaci alapon történő
bérbeadására
Vác Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó 21/2014.(VI.20.) számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet)
I.) A Rendelet 6. § (4) bekezdése, (5) bekezdése és (6) bekezdése alapján:
(4) A pályázatokat a bérbeadó által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Köztársaság u. 34.
- postai úton: Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác Köztársaság u. 34.
(6) Érvénytelen az a pályázat, amely nem a kiírás szerint kerül benyújtásra.
II.) A Rendelet 6. § (10) bekezdése alapján:
a) A piaci alapon kialakított lakbérű lakások bérleti jogára az a természetes személy
pályázhat, aki a pályázat benyújtását megelőző öt évben váci lakóhellyel rendelkezik. Piaci
alapon kialakított lakbérű bérlakás juttatására nem jogosult a pályázó:
amennyiben a pályázó, házastársa, illetve a vele együtt költöző hozzátartozója lakóingatlan,
építési telek, üdülő ingatlannal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, illetve az azt megelőző
öt évben belül. Ez alól kivételt képez a pályázó tulajdonában álló, de haszonélvezettel terhelt
lakás, amennyiben azt a haszonélvező lakja.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, akinek és a lakásba vele együtt költözők egy főre
jutó havi jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 400 %-át.
b) Amennyiben a pályázó, házastársa, illetve a vele együtt költöző hozzátartozója
önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonya a pályázat benyújtását megelőző 5
éven belül rendkívüli felmondással megszüntetésre került a bérleti szerződés rendelkezéseinek
megszegése miatt, vagy bérleti jogviszonya ez okból nem került meghosszabbításra;
III.) A Rendelet 7. § alapján:
A benyújtott pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága e rendeletben szabályozottak
szerint bírálja el
(2) A pályázatot elnyerő személy nevét a döntést követően helyben a Városháza
hirdetőtáblájára 8 napi időtartamra ki kell függeszteni. Az esetlegesen bejelentett kizáró
feltételeket meg kell vizsgálni. A bérleti szerződést megkötésére bejelentés hiányában csak a

hirdetmény levételét követően, bejelentés eseten annak vizsgálatát követően kerülhet sor. A
pályázatot elnyerőt ezt követően a bérleti szerződés megkötésére fel kell hívni.
(3) Amennyiben a pályázatot elnyerő a felhívástól számított 15 napon belül a bérleti
szerződést saját hibájából nem köti meg, úgy a 7. § (2) bekezdésében szabályozott eljárás
lefolytatását követően a másodikként megjelölt pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés
megkötésére.
(4) Eredménytelen pályázat esetén a kiírást meg kell ismételni.
(7) A piaci alapon kialakított lakbérű bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálását az
Emberi Kapcsolatok Bizottsága végzi. A bérleti szerződés a pályázati feltételeket elfogadó és
az óvadékot befizető pályázóval kerül megkötésre.
Váci Városfejlesztő Kft.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatással A Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3673/A/2 hrsz-ú,
természetben 2600 Vác, Budapesti főút 73. fsz. 2. szám alatti, 69 m2 alapterületű, lakás
megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan), az alábbi feltételekkel:
Az Ingatlan jellemzői:
A lakás helyreállítást/felújítást igényel, jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül
értékesítésre.
Közműellátottság: víz: van, fogyasztása egyedileg mérhető, villany: van, fogyasztása alapvetően
egyedileg mérhető, de villanyóra nincs, gáz: nincs, csatorna: van, vízfogyasztás alapján elszámolt.
Az Ingatlan tulajdonosa: 1/1 arányban Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
Az ingatlan induló vételára: 16.144.450, -Ft
(az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen
ingatlanértékesítés áfa mentes)
Pályázati biztosíték összege: 1.610.000, -Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 50.000, -Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap hétfő 1800 óra.
A pályázatok bontása: 2021. február 10. nap szerda 900 óra.
A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti
ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, és fel kell tüntetni
rajta a „Jeligét”. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő
lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.
Jelige: A Vác, Budapesti főút 73. fsz. 2. szám alatt található ingatlan értékesítése - Pályázat
A pályázat benyújtásának helye
postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve – 2600 Vác, Köztársaság út 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – 2600 Vác Köztársaság út 34.
(ügyfélfogadási időben)
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget.

Az elővásárlási jog kérdése
Tekintettel arra, hogy az Ingatlan forgalmi értéke a törvényben meghatározott értékhatárt
meghaladja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására az MNV Zrt. útján kerül sor.
Ha az elővásárlásra jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, abban az esetben az adásvételi
szerződést az elővásárlásra jogosulttal kell megkötni.
Az érvényes pályázat feltételei
a.) A pályázaton Magyarország területén ingatlanok tulajdonának megszerzésére jogosult magyar
és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz
átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője,
vagy közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője
útján.
b.) A pályázaton kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási,
sem kényszertörlési, sem csődeljárás, sem végelszámolási eljárás alatt.
c.) Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, aki vállalja, hogy sem a pályázati
eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a cégkivonatban,
vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés, amely az az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat
kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
d.) A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot megfizette és az
erről szóló igazolást határidőben benyújtotta.
Benyújtandó okiratok
I. Adatlap
Az árverési szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltése és egy eredeti példányának a Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) történő
benyújtása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy példányban:
a./ Jogi személy esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti, hiteles cégkivonat, vagy a cégbíróság
által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a
társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő eredeti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
b./nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről
szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát,
c./ egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,
d/ természetes személy esetén személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, adóazonosítási kártya,
e./külföldi ajánlattevő köteles az a./, b./ és c./ pontokban megjelölt iratok hiteles magyar nyelvű
fordítását is benyújtani.
II. Pályázati biztosíték
A pályázat feltétele továbbá az értékesítendő ingatlanra vonatkozó pályázati kiírásban megjelölt
összegű pályázati biztosíték – mely szerződéskötés esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül –
banki átutalással történő megfizetése Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-20179386
számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak
összege legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a Váci Városfejlesztő Kft. fent megjelölt

bankszámláján jóváírásra került. A pályázati biztosíték megfizetése esetén, az árverésen részt venni
szándékozó pályázó a pályázati biztosíték megfizetésekor köteles feltüntetni közleményként: az
„Ingatlan címe – pályázati biztosíték". A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a
pályázattal együtt egy példányban szükséges benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási
részlegéhez a pályázati kiírásban megjelölt határidőben.
III. Az Árverési szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat
Az árverési szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt egy eredeti példányának a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) határidőben
történő leadása.
IV. Nyilatkozat átláthatóságról és a társasággal szemben folyamatban lévő eljárásokról (Árverési
szabályzat 3. számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő nem természetes személy, az Árverési szabályzat 3. számú mellékleteként
csatolt az Nvtv. által előírtaknak is megfelelő nyilatkozat cégszerű aláírással ellátott egy eredeti
példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út
34.) határidőben történő leadása.
A pályázó nyilatkozni köteles az alábbiakról (az Árverési szabályzat mellékletei magukban foglalják
az alábbi nyilatkozatokat):
a) sem Vác Város Önkormányzata felé, sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé semmilyen
tartozása nincsen, tudomásul veszi továbbá, hogy a nyilatkozat elmaradása vagy nyilatkozattal
ellentétesen köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható;
b) a társaság nem áll felszámolási, kényszertörlési, csődeljárás és végelszámolás alatt, valamint
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül,
c) sem a pályázati eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés,
amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb
kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b.) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem
igazolta hitelt érdemlő módon,
c.) a pályázat – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően sem - nem felel meg a pályázati
kiírásban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek, a pályázó
nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek
d.) a pályázatot benyújtó gazdasági társaságra vonatkozóan a cégkivonatban, vagy a cégközlönyben
olyan bejegyzés szerepel, amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi,
pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Döntéshozatal az eredményről és szerződéskötés
A licitálás vezetője által megállapított sorrendet és az adásvételi szerződés megkötését a nyertes
ajánlattevővel Vác Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslata
alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése. A licitálás eredményéről a döntést a licitálást

követő első Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen meg kell hozni. Indokolt esetben a pályázat
kiírója, további legfeljebb 60 (hatvan) nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja, erről a
pályázókat írásban értesíteni kell.
A Képviselő-testület döntése kötelezettséget keletkeztet a Váci Városfejlesztő Kft., illetve az
Önkormányzat részéről az eladásra, a nyertes ajánlattevő részéről pedig a vételre.
Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő a Képviselőtestületi döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles megkötni.
Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul, a szerződést a második
legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés részére történő kézbesítésétől számított 30
(harminc) napon belül. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi
szándékától elállt, így a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.
A megkötendő adásvételi szerződés fő tartalmi elemei a következők:
a./ szerződő felek Vác Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő,
b./a szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt, az ajánlattevő által megtekintett és megismert
ingatlan,
c./a vételár - melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül - a licitáláson nyertes
legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni.
d./ gazdasági társaság pályázó esetén a vevő vállalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel olyan bejegyzés, amely az árveréssel vagy az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója
vagy az ingatlan tulajdonosa részére,
e./ jelen szabályzatban, illetve a pályázati kiírásban szereplő egyéb szerződéses
kötelezettségvállalások, kikötések.
Eredményhirdetés határideje
A Képviselő-testület döntéséről a Váci Városfejlesztő Kft. a pályázókat 15 (tizenöt) napon belül
írásban értesíti.
Egyéb
A Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan értékesítésére
vonatkozó szándékát a licitálás megkezdése előtt visszavonja, vagy a licitálás időpontját
elhalassza.
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú
rendelete szerint:
- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új
pályázatot kiírni
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A
pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
Az Árverési szabályzat és mellékletei elérhetőek a www.vacholding.hu honlapon
(Dokumentumtár_Szabályzatok). Az Árverési szabályzat mellékletei átvehetőek ügyfélfogadási
időben a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegén is (2600 Vác, Köztársaság út. 34.).
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-107/ 12 mellék Hernádi Erika

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatással A Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 4526/4/A/53 hrsz-ú,
természetben 2600 Vác, Vám utca 14. 8. emelet 6. szám alatti, 52,36 m2 alapterületű, lakás
megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan), az alábbi feltételekkel:
Az Ingatlan jellemzői:
A lakás helyreállítást/felújítást igényel, jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül
értékesítésre.
Közműellátottság: víz: van, fogyasztása egyedileg mérhető, villany: van, fogyasztása egyedileg
mérhető, gáz: gázórával nem rendelkezik, átalánydíjas, fűtés: távhő szolgáltatás, csatorna: van,
vízfogyasztás alapján elszámolt.
Az Ingatlan tulajdonosa: 1/1 arányban Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
Az ingatlan induló vételára: 15.444.450, -Ft
(az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen
ingatlanértékesítés áfa mentes)
Pályázati biztosíték összege: 1.540.000, -Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 50.000, -Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap hétfő 1800 óra.
A pályázatok bontása: 2021. február 10. nap szerda 1000 óra.
A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti
ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, és fel kell tüntetni
rajta a „Jeligét”. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő
lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.
Jelige: A Vác, Vám utca 14. 8. emelet 6. szám alatt található ingatlan értékesítése - Pályázat
A pályázat benyújtásának helye
postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve – 2600 Vác, Köztársaság út 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – 2600 Vác Köztársaság út 34.
(ügyfélfogadási időben)
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget.

Az elővásárlási jog kérdése
Tekintettel arra, hogy az Ingatlan forgalmi értéke a törvényben meghatározott értékhatárt
meghaladja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására az MNV Zrt. útján kerül sor.
Ha az elővásárlásra jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, abban az esetben az adásvételi
szerződést az elővásárlásra jogosulttal kell megkötni.
Az érvényes pályázat feltételei
a.) A pályázaton Magyarország területén ingatlanok tulajdonának megszerzésére jogosult magyar
és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz
átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője,
vagy közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője
útján.
b.) A pályázaton kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási,
sem kényszertörlési, sem csődeljárás, sem végelszámolási eljárás alatt.
c.) Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, aki vállalja, hogy sem a pályázati
eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a cégkivonatban,
vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés, amely az az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat
kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
d.) A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot megfizette és az
erről szóló igazolást határidőben benyújtotta.
Benyújtandó okiratok
I. Adatlap
Az árverési szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltése és egy eredeti példányának a Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) történő
benyújtása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy példányban:
a./ Jogi személy esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti, hiteles cégkivonat, vagy a cégbíróság
által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a
társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő eredeti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
b./nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről
szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát,
c./ egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,
d/ természetes személy esetén személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, adóazonosítási kártya,
e./külföldi ajánlattevő köteles az a./, b./ és c./ pontokban megjelölt iratok hiteles magyar nyelvű
fordítását is benyújtani.
II. Pályázati biztosíték
A pályázat feltétele továbbá az értékesítendő ingatlanra vonatkozó pályázati kiírásban megjelölt
összegű pályázati biztosíték – mely szerződéskötés esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül –
banki átutalással történő megfizetése Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-20179386
számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak
összege legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a Váci Városfejlesztő Kft. fent megjelölt

bankszámláján jóváírásra került. A pályázati biztosíték megfizetése esetén, az árverésen részt venni
szándékozó pályázó a pályázati biztosíték megfizetésekor köteles feltüntetni közleményként: az
„Ingatlan címe – pályázati biztosíték". A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a
pályázattal együtt egy példányban szükséges benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási
részlegéhez a pályázati kiírásban megjelölt határidőben.
III. Az Árverési szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat
Az árverési szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt egy eredeti példányának a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) határidőben
történő leadása.
IV. Nyilatkozat átláthatóságról és a társasággal szemben folyamatban lévő eljárásokról (Árverési
szabályzat 3. számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő nem természetes személy, az Árverési szabályzat 3. számú mellékleteként
csatolt az Nvtv. által előírtaknak is megfelelő nyilatkozat cégszerű aláírással ellátott egy eredeti
példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út
34.) határidőben történő leadása.
A pályázó nyilatkozni köteles az alábbiakról (az Árverési szabályzat mellékletei magukban foglalják
az alábbi nyilatkozatokat):
a) sem Vác Város Önkormányzata felé, sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé semmilyen
tartozása nincsen, tudomásul veszi továbbá, hogy a nyilatkozat elmaradása vagy nyilatkozattal
ellentétesen köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható;
b) a társaság nem áll felszámolási, kényszertörlési, csődeljárás és végelszámolás alatt, valamint
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül,
c) sem a pályázati eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés,
amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb
kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b.) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem
igazolta hitelt érdemlő módon,
c.) a pályázat – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően sem - nem felel meg a pályázati
kiírásban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek, a pályázó
nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek
d.) a pályázatot benyújtó gazdasági társaságra vonatkozóan a cégkivonatban, vagy a cégközlönyben
olyan bejegyzés szerepel, amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi,
pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Döntéshozatal az eredményről és szerződéskötés
A licitálás vezetője által megállapított sorrendet és az adásvételi szerződés megkötését a nyertes
ajánlattevővel Vác Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslata
alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése. A licitálás eredményéről a döntést a licitálást

követő első Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen meg kell hozni. Indokolt esetben a pályázat
kiírója, további legfeljebb 60 (hatvan) nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja, erről a
pályázókat írásban értesíteni kell.
A Képviselő-testület döntése kötelezettséget keletkeztet a Váci Városfejlesztő Kft., illetve az
Önkormányzat részéről az eladásra, a nyertes ajánlattevő részéről pedig a vételre.
Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő a Képviselőtestületi döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles megkötni.
Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul, a szerződést a második
legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés részére történő kézbesítésétől számított 30
(harminc) napon belül. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi
szándékától elállt, így a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.
A megkötendő adásvételi szerződés fő tartalmi elemei a következők:
a./ szerződő felek Vác Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő,
b./a szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt, az ajánlattevő által megtekintett és megismert
ingatlan,
c./a vételár - melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül - a licitáláson nyertes
legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni.
d./ gazdasági társaság pályázó esetén a vevő vállalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel olyan bejegyzés, amely az árveréssel vagy az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója
vagy az ingatlan tulajdonosa részére,
e./ jelen szabályzatban, illetve a pályázati kiírásban szereplő egyéb szerződéses
kötelezettségvállalások, kikötések.
Eredményhirdetés határideje
A Képviselő-testület döntéséről a Váci Városfejlesztő Kft. a pályázókat 15 (tizenöt) napon belül
írásban értesíti.
Egyéb
A Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan értékesítésére
vonatkozó szándékát a licitálás megkezdése előtt visszavonja, vagy a licitálás időpontját
elhalassza.
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú
rendelete szerint:
- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új
pályázatot kiírni
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A
pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
Az Árverési szabályzat és mellékletei elérhetőek a www.vacholding.hu honlapon
(Dokumentumtár_Szabályzatok). Az Árverési szabályzat mellékletei átvehetőek ügyfélfogadási
időben a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegén is (2600 Vác, Köztársaság út 34.).
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-107/12 mellék Hernádi Erika

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatással A Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 4526/4/A/60 hrsz-ú,
természetben 2600 Vác, Vám utca 14. 10. emelet 1. szám alatti, 52,36 m2 alapterületű, lakás
megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan), az alábbi feltételekkel:
Az Ingatlan jellemzői:
A lakás helyreállítást/felújítást igényel, jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül
értékesítésre.
Közműellátottság: víz: van, fogyasztása egyedileg mérhető, villany: van, fogyasztása egyedileg
mérhető, gáz: gázórával nem rendelkezik, átalánydíjas, fűtés: távhő szolgáltatás, csatorna: van,
vízfogyasztás alapján elszámolt.
Az Ingatlan tulajdonosa: 1/1 arányban Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
Az ingatlan induló vételára: 13.744.450, -Ft
(az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen
ingatlanértékesítés áfa mentes)
Pályázati biztosíték összege: 1.370.000, -Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 50.000, -Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap hétfő 1800 óra.
A pályázatok bontása: 2021. február 10. nap szerda 1100 óra.
A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti
ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, és fel kell tüntetni
rajta a „Jeligét”. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő
lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.
Jelige: A Vác, Vám utca 14. 10. emelet 1. szám alatt található ingatlan értékesítése - Pályázat
A pályázat benyújtásának helye
postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve – 2600 Vác, Köztársaság út 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – 2600 Vác Köztársaság út 34.
(ügyfélfogadási időben)
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget.

Az elővásárlási jog kérdése
Tekintettel arra, hogy az Ingatlan forgalmi értéke a törvényben meghatározott értékhatárt
meghaladja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására az MNV Zrt. útján kerül sor.
Ha az elővásárlásra jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, abban az esetben az adásvételi
szerződést az elővásárlásra jogosulttal kell megkötni.
Az érvényes pályázat feltételei
a.) A pályázaton Magyarország területén ingatlanok tulajdonának megszerzésére jogosult magyar
és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz
átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője,
vagy közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője
útján.
b.) A pályázaton kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási,
sem kényszertörlési, sem csődeljárás, sem végelszámolási eljárás alatt.
c.) Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, aki vállalja, hogy sem a pályázati
eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a cégkivonatban,
vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés, amely az az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat
kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
d.) A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot megfizette és az
erről szóló igazolást határidőben benyújtotta.
Benyújtandó okiratok
I. Adatlap
Az árverési szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltése és egy eredeti példányának a Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) történő
benyújtása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy példányban:
a./ Jogi személy esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti, hiteles cégkivonat, vagy a cégbíróság
által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a
társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő eredeti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
b./nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről
szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát,
c./ egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,
d/ természetes személy esetén személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, adóazonosítási kártya,
e./külföldi ajánlattevő köteles az a./, b./ és c./ pontokban megjelölt iratok hiteles magyar nyelvű
fordítását is benyújtani.
II. Pályázati biztosíték
A pályázat feltétele továbbá az értékesítendő ingatlanra vonatkozó pályázati kiírásban megjelölt
összegű pályázati biztosíték – mely szerződéskötés esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül –
banki átutalással történő megfizetése Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-20179386
számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak
összege legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a Váci Városfejlesztő Kft. fent megjelölt

bankszámláján jóváírásra került. A pályázati biztosíték megfizetése esetén, az árverésen részt venni
szándékozó pályázó a pályázati biztosíték megfizetésekor köteles feltüntetni közleményként: az
„Ingatlan címe – pályázati biztosíték". A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a
pályázattal együtt egy példányban szükséges benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási
részlegéhez a pályázati kiírásban megjelölt határidőben.
III. Az Árverési szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat
Az árverési szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt egy eredeti példányának a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) határidőben
történő leadása.
IV. Nyilatkozat átláthatóságról és a társasággal szemben folyamatban lévő eljárásokról (Árverési
szabályzat 3. számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő nem természetes személy, az Árverési szabályzat 3. számú mellékleteként
csatolt az Nvtv. által előírtaknak is megfelelő nyilatkozat cégszerű aláírással ellátott egy eredeti
példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út
34.) határidőben történő leadása.
A pályázó nyilatkozni köteles az alábbiakról (az Árverési szabályzat mellékletei magukban foglalják
az alábbi nyilatkozatokat):
a) sem Vác Város Önkormányzata felé, sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé semmilyen
tartozása nincsen, tudomásul veszi továbbá, hogy a nyilatkozat elmaradása vagy nyilatkozattal
ellentétesen köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható;
b) a társaság nem áll felszámolási, kényszertörlési, csődeljárás és végelszámolás alatt, valamint
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül,
c) sem a pályázati eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés,
amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb
kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b.) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem
igazolta hitelt érdemlő módon,
c.) a pályázat – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően sem - nem felel meg a pályázati
kiírásban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek, a pályázó
nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek
d.) a pályázatot benyújtó gazdasági társaságra vonatkozóan a cégkivonatban, vagy a cégközlönyben
olyan bejegyzés szerepel, amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi,
pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Döntéshozatal az eredményről és szerződéskötés
A licitálás vezetője által megállapított sorrendet és az adásvételi szerződés megkötését a nyertes
ajánlattevővel Vác Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslata
alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése. A licitálás eredményéről a döntést a licitálást

követő első Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen meg kell hozni. Indokolt esetben a pályázat
kiírója, további legfeljebb 60 (hatvan) nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja, erről a
pályázókat írásban értesíteni kell.
A Képviselő-testület döntése kötelezettséget keletkeztet a Váci Városfejlesztő Kft., illetve az
Önkormányzat részéről az eladásra, a nyertes ajánlattevő részéről pedig a vételre.
Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő a Képviselőtestületi döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles megkötni.
Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul, a szerződést a második
legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés részére történő kézbesítésétől számított 30
(harminc) napon belül. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi
szándékától elállt, így a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.
A megkötendő adásvételi szerződés fő tartalmi elemei a következők:
a./ szerződő felek Vác Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő,
b./a szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt, az ajánlattevő által megtekintett és megismert
ingatlan,
c./a vételár - melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül - a licitáláson nyertes
legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni.
d./ gazdasági társaság pályázó esetén a vevő vállalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel olyan bejegyzés, amely az árveréssel vagy az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója
vagy az ingatlan tulajdonosa részére,
e./ jelen szabályzatban, illetve a pályázati kiírásban szereplő egyéb szerződéses
kötelezettségvállalások, kikötések.
Eredményhirdetés határideje
A Képviselő-testület döntéséről a Váci Városfejlesztő Kft. a pályázókat 15 (tizenöt) napon belül
írásban értesíti.
Egyéb
A Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan értékesítésére
vonatkozó szándékát a licitálás megkezdése előtt visszavonja, vagy a licitálás időpontját
elhalassza.
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú
rendelete szerint:
- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új
pályázatot kiírni
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A
pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
Az Árverési szabályzat és mellékletei elérhetőek a www.vacholding.hu honlapon
(Dokumentumtár_Szabályzatok). Az Árverési szabályzat mellékletei átvehetőek ügyfélfogadási
időben a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegén is (2600 Vác, Köztársaság út 34.).
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-107/12 mellék Hernádi Erika

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatással A Vác belterület 2707/1/A/25 hrsz-ú, Vác, Zrínyi utca 9. szám alatti, 35 m2 alapterületű,
irodahelyiséget
Az Ingatlan jellemzői:
- megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül átadásra
- közös szoc.helyiség
- közüzemi költségek a Váci Városfejlesztő Kft. továbbszámlázása alapján fizetendő (gáz,
villany, víz-csatorna)
- közös költség a Társasház közös képviselőjének számlája alapján fizetendő
Az ingatlan induló vételára: 7.700.000,-Ft +Áfa
Pályázati biztosíték összege: 770.000,-Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 50.000,-Ft + Áfa
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.február 8. nap 1800 óra
A pályázatok bontása: 2021. február 9. nap 1000 óra
A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti
ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, és fel kell tüntetni
rajta a „Jeligét”. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő
lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.
Jelige: „Vác belterület 2707/1/A/25 hrsz-ú, Vác, Zrínyi utca 9. szám alatti, 35 m2 alapterületű,
irodahelyiség értékesítése – Pályázat”
A pályázat benyújtásának helye
postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve – 2600 Vác, Köztársaság u. 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – 2600 Vác Köztársaság u. 34.
(ügyfélfogadási időben)
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget.
Az elővásárlási jog kérdése
Tekintettel arra, hogy az Ingatlan forgalmi értéke a törvényben meghatározott értékhatárt
meghaladja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására az MNV Zrt. útján kerül sor.
Ha az elővásárlásra jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, abban az esetben az adásvételi
szerződést az elővásárlásra jogosulttal kell megkötni.

Az érvényes pályázat feltételei
a.) A pályázaton Magyarország területén ingatlanok tulajdonának megszerzésére jogosult magyar
és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz
átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője,
vagy közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője
útján.
b.) A pályázaton kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási,
sem kényszertörlési, sem csődeljárás, sem végelszámolási eljárás alatt.
c.) Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, aki vállalja, hogy sem a pályázati
eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a cégkivonatban,
vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés, amely az az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat
kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
d.) A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot megfizette és az
erről szóló igazolást határidőben benyújtotta.
Benyújtandó okiratok
I. Adatlap
Az árverési szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltése és egy eredeti példányának a Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) történő
benyújtása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy példányban:
a./ Jogi személy esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti, hiteles cégkivonat, vagy a cégbíróság
által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a
társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő eredeti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
b./nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről
szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát,
c./ egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,
d/ természetes személy esetén személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, adóazonosítási kártya,
e./külföldi ajánlattevő köteles az a./, b./ és c./ pontokban megjelölt iratok hiteles magyar nyelvű
fordítását is benyújtani.
II. Pályázati biztosíték
A pályázat feltétele továbbá az értékesítendő ingatlanra vonatkozó pályázati kiírásban megjelölt
összegű pályázati biztosíték – mely szerződéskötés esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül –
banki átutalással történő megfizetése Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-20179386
számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak
összege legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a Váci Városfejlesztő Kft. fent megjelölt
bankszámláján jóváírásra került. A pályázati biztosíték megfizetése esetén, az árverésen részt venni
szándékozó pályázó a pályázati biztosíték megfizetésekor köteles feltüntetni közleményként: az
„Ingatlan címe – pályázati biztosíték". A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a
pályázattal együtt egy példányban szükséges benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási
részlegéhez a pályázati kiírásban megjelölt határidőben.

III. Az Árverési szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat
Az árverési szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt egy eredeti példányának a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) határidőben
történő leadása.
IV. Nyilatkozat átláthatóságról és a társasággal szemben folyamatban lévő eljárásokról (Árverési
szabályzat 3. számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő nem természetes személy, az Árverési szabályzat 3. számú mellékleteként
csatolt az Nvtv. által előírtaknak is megfelelő nyilatkozat cégszerű aláírással ellátott egy eredeti
példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út
34.) határidőben történő leadása.
A pályázó nyilatkozni köteles az alábbiakról (az Árverési szabályzat mellékletei magukban foglalják
az alábbi nyilatkozatokat):
a) sem Vác Város Önkormányzata felé, sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé semmilyen
tartozása nincsen, tudomásul veszi továbbá, hogy a nyilatkozat elmaradása vagy nyilatkozattal
ellentétesen köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható;
b) a társaság nem áll felszámolási, kényszertörlési, csődeljárás és végelszámolás alatt, valamint
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül,
c) sem a pályázati eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés,
amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb
kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b.) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem
igazolta hitelt érdemlő módon,
c.) a pályázat – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően sem - nem felel meg a pályázati
kiírásban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek, a pályázó
nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek
d.) a pályázatot benyújtó gazdasági társaságra vonatkozóan a cégkivonatban, vagy a cégközlönyben
olyan bejegyzés szerepel, amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi,
pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Döntéshozatal az eredményről és szerződéskötés
A licitálás vezetője által megállapított sorrendet és az adásvételi szerződés megkötését a nyertes
ajánlattevővel Vác Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslata
alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése. A licitálás eredményéről a döntést a licitálást
követő első Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen meg kell hozni. Indokolt esetben a pályázat
kiírója, további legfeljebb 60 (hatvan) nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja, erről a
pályázókat írásban értesíteni kell.
A Képviselő-testület döntése kötelezettséget keletkeztet a Váci Városfejlesztő Kft., illetve az
Önkormányzat részéről az eladásra, a nyertes ajánlattevő részéről pedig a vételre.

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő a Képviselőtestületi döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles megkötni.
Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul, a szerződést a második
legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés részére történő kézbesítésétől számított 30
(harminc) napon belül. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi
szándékától elállt, így a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.
A megkötendő adásvételi szerződés fő tartalmi elemei a következők:
a./ szerződő felek Vác Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő,
b./a szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt, az ajánlattevő által megtekintett és megismert
ingatlan,
c./a vételár - melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül - a licitáláson nyertes
legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni.
d./ gazdasági társaság pályázó esetén a vevő vállalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel olyan bejegyzés, amely az árveréssel vagy az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója
vagy az ingatlan tulajdonosa részére,
e./ jelen szabályzatban, illetve a pályázati kiírásban szereplő egyéb szerződéses
kötelezettségvállalások, kikötések.
Eredményhirdetés határideje
A Képviselő-testület döntéséről a Váci Városfejlesztő Kft. a pályázókat 15 (tizenöt) napon belül
írásban értesíti.
Egyéb
A Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó
szándékát a licitálás megkezdése előtt visszavonja, vagy a licitálás időpontját elhalassza.
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázatot
kiírni
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A
pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
Az Árverési szabályzat és mellékletei elérhetőek a www.vacholding.hu honlapon
(Dokumentumtár_Szabályzatok). Az Árverési szabályzat mellékletei átvehetőek ügyfélfogadási
időben a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegén is (2600 Vác, Köztársaság u. 34.).
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 Postáné

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatással Vác belterület 6395/2 hrsz-ú, Vác, Felső Törökhegy út 82. szám alatti, 2147 m2 nagyságú, „kivett
rendezetlen funkciójú épület és udvar” megnevezésű ingatlant
Az Ingatlan jellemzői:
A HÉSZ az Ingatlant Lke-1 övezetbe sorolja, mely kertvárosias lakóterület. Az Lke jelű kertvárosias
lakóövezetek a jellemzően szabadon álló, illetve oldalhatáron álló beépítésű és laza beépítésű
lakóterületeket szabályozzák. A HÉSZ az Ingatlanon közút védőtávolságot, továbbá beültetési
kötelezettséget is jelöl.
A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon
megtekinthető
Az ingatlan induló vételára: 10.775.000,-Ft
(az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) k pontja szerint ezen
ingatlanértékesítés áfa mentes)
Pályázati biztosíték összege: 1.073.500,-Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 100.000,-Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.február 8. nap 1800 óra
A pályázatok bontása: 2021. február 9. nap 1030 óra
A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti
ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, és fel kell tüntetni
rajta a „Jeligét”. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő
lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.
Jelige: „Vác belterület 6395/2 hrsz-ú, Vác, Felső Törökhegy út 82. szám alatti ingatlan
értékesítése – Pályázat”
A pályázat benyújtásának helye
postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve – 2600 Vác, Köztársaság u. 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – 2600 Vác Köztársaság u. 34.
(ügyfélfogadási időben)
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget.

Az elővásárlási jog kérdése
Tekintettel arra, hogy az Ingatlan forgalmi értéke a törvényben meghatározott értékhatárt
meghaladja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására az MNV Zrt. útján kerül sor.
Ha az elővásárlásra jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, abban az esetben az adásvételi
szerződést az elővásárlásra jogosulttal kell megkötni.
Az érvényes pályázat feltételei
a.) A pályázaton Magyarország területén ingatlanok tulajdonának megszerzésére jogosult magyar
és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz
átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője,
vagy közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője
útján.
b.) A pályázaton kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási,
sem kényszertörlési, sem csődeljárás, sem végelszámolási eljárás alatt.
c.) Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, aki vállalja, hogy sem a pályázati
eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a cégkivonatban,
vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés, amely az az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat
kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
d.) A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot megfizette és az
erről szóló igazolást határidőben benyújtotta.
Benyújtandó okiratok
I. Adatlap
Az árverési szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltése és egy eredeti példányának a Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) történő
benyújtása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy példányban:
a./ Jogi személy esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti, hiteles cégkivonat, vagy a cégbíróság
által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a
társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő eredeti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
b./nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről
szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát,
c./ egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,
d/ természetes személy esetén személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, adóazonosítási kártya,
e./külföldi ajánlattevő köteles az a./, b./ és c./ pontokban megjelölt iratok hiteles magyar nyelvű
fordítását is benyújtani.
II. Pályázati biztosíték
A pályázat feltétele továbbá az értékesítendő ingatlanra vonatkozó pályázati kiírásban megjelölt
összegű pályázati biztosíték – mely szerződéskötés esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül –
banki átutalással történő megfizetése Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-20179386
számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak
összege legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a Váci Városfejlesztő Kft. fent megjelölt
bankszámláján jóváírásra került. A pályázati biztosíték megfizetése esetén, az árverésen részt venni

szándékozó pályázó a pályázati biztosíték megfizetésekor köteles feltüntetni közleményként: az
„Ingatlan címe – pályázati biztosíték". A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a
pályázattal együtt egy példányban szükséges benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási
részlegéhez a pályázati kiírásban megjelölt határidőben.
III. Az Árverési szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat
Az árverési szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt egy eredeti példányának a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) határidőben
történő leadása.
IV. Nyilatkozat átláthatóságról és a társasággal szemben folyamatban lévő eljárásokról (Árverési
szabályzat 3. számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő nem természetes személy, az Árverési szabályzat 3. számú mellékleteként
csatolt az Nvtv. által előírtaknak is megfelelő nyilatkozat cégszerű aláírással ellátott egy eredeti
példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út
34.) határidőben történő leadása.
A pályázó nyilatkozni köteles az alábbiakról (az Árverési szabályzat mellékletei magukban foglalják
az alábbi nyilatkozatokat):
a) sem Vác Város Önkormányzata felé, sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé semmilyen
tartozása nincsen, tudomásul veszi továbbá, hogy a nyilatkozat elmaradása vagy nyilatkozattal
ellentétesen köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható;
b) a társaság nem áll felszámolási, kényszertörlési, csődeljárás és végelszámolás alatt, valamint
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül,
c) sem a pályázati eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés,
amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb
kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b.) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem
igazolta hitelt érdemlő módon,
c.) a pályázat – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően sem - nem felel meg a pályázati
kiírásban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek, a pályázó
nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek
d.) a pályázatot benyújtó gazdasági társaságra vonatkozóan a cégkivonatban, vagy a cégközlönyben
olyan bejegyzés szerepel, amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi,
pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Döntéshozatal az eredményről és szerződéskötés
A licitálás vezetője által megállapított sorrendet és az adásvételi szerződés megkötését a nyertes
ajánlattevővel Vác Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslata
alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése. A licitálás eredményéről a döntést a licitálást
követő első Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen meg kell hozni. Indokolt esetben a pályázat

kiírója, további legfeljebb 60 (hatvan) nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja, erről a
pályázókat írásban értesíteni kell.
A Képviselő-testület döntése kötelezettséget keletkeztet a Váci Városfejlesztő Kft., illetve az
Önkormányzat részéről az eladásra, a nyertes ajánlattevő részéről pedig a vételre.
Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő a Képviselőtestületi döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles megkötni.
Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul, a szerződést a második
legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés részére történő kézbesítésétől számított 30
(harminc) napon belül. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi
szándékától elállt, így a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.
A megkötendő adásvételi szerződés fő tartalmi elemei a következők:
a./ szerződő felek Vác Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő,
b./a szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt, az ajánlattevő által megtekintett és megismert
ingatlan,
c./a vételár - melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül - a licitáláson nyertes
legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni.
d./ gazdasági társaság pályázó esetén a vevő vállalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel olyan bejegyzés, amely az árveréssel vagy az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója
vagy az ingatlan tulajdonosa részére,
e./ jelen szabályzatban, illetve a pályázati kiírásban szereplő egyéb szerződéses
kötelezettségvállalások, kikötések.
Eredményhirdetés határideje
A Képviselő-testület döntéséről a Váci Városfejlesztő Kft. a pályázókat 15 (tizenöt) napon belül
írásban értesíti.
Egyéb
A Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó
szándékát a licitálás megkezdése előtt visszavonja, vagy a licitálás időpontját elhalassza.
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázatot
kiírni
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A
pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
Az Árverési szabályzat és mellékletei elérhetőek a www.vacholding.hu honlapon
(Dokumentumtár_Szabályzatok). Az Árverési szabályzat mellékletei átvehetőek ügyfélfogadási
időben a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegén is (2600 Vác, Köztársaság u. 34.).
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 Postáné

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatással A Vác belterület 1901/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
Az Ingatlan jellemzői:
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint az ingatlan Kspé övezeti besorolású, melybe a jelentős
zöldfelületű különleges intézményterületeket sorolják
A HÉSZ 47.§-a alapján:
(1) Ksp, Kspé, Kst és Ksp-gö jelű különleges terület a sportolást, a szabadidő eltöltését szolgáló
létesítmények elhelyezésére szolgáló területek (sport-, szabadidős területek).
(2)
a Kspé jelű, jelentős építményigényű, sportolási célú különleges területek építési övezeteiben
a) elhelyezhető:
1.sportépítmény
2.a pihenést, testedzést szolgáló építmény
3.kereskedelmi szálláshely-szolgáltató épület
4.kereskedelmi, szolgáltató épület
5.szolgálati lakás
6.a lovassportot szolgáló tároló és állattartó építmények
7.a Kspé jelű különleges területek építési övezet ideiglenesen, a terület végleges felhasználásáig
parkoló kialakítására felhasználható
b) nem helyezhető el:
1.önálló lakóépület
2.üzemanyagtöltő állomás
3.parkolóház
A HÉSZ szabályozása alapján:
„A településrendezési célok megvalósulása érdekében az Önkormányzat az alábbi telkeken érvényesíti
elővásárlási jogát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
25.§-ában meghatározott céloknak megfelelően.
A vegyes központi területek fejlesztése érdekében, a Kiskúti árok környezetében: a 1901/1-től a /3
hrsz-ig”.
Az ingatlan régészeti lelőhely a 12074 nyilvántartási számon, amely szerint földmunkálatok végzése
előtt a megfelelő hatóság engedélyének beszerzése kötelező.
Az ingatlannak nincs közvetlen közút kapcsolata. Megközelítése a Németh László utca, valamint a
Balassagyarmati utca felől történhet, a szomszédos telkeken keresztül (átjárási szolgalom alapítására
nem került sor).
A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon
megtekinthető
Az ingatlan induló vételára: 8.900.000,-Ft
Pályázati biztosíték összege: 890.000,-Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 50.000,-Ft + Áfa

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap 1800 óra
A pályázatok bontása: 2021. február 9. nap 1100 óra
A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti
ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, és fel kell tüntetni
rajta a „Jeligét”. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő
lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.
Jelige: „A Vác belterület 1901/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
értékesítése – Pályázat”
A pályázat benyújtásának helye
postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve – 2600 Vác, Köztársaság u. 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – 2600 Vác Köztársaság u. 34.
(ügyfélfogadási időben)
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget.
Az elővásárlási jog kérdése
Tekintettel arra, hogy az Ingatlan forgalmi értéke a törvényben meghatározott értékhatárt
meghaladja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására az MNV Zrt. útján kerül sor.
Ha az elővásárlásra jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, abban az esetben az adásvételi
szerződést az elővásárlásra jogosulttal kell megkötni.
Az érvényes pályázat feltételei
a.) A pályázaton Magyarország területén ingatlanok tulajdonának megszerzésére jogosult magyar
és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz
átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője,
vagy közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője
útján.
b.) A pályázaton kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási,
sem kényszertörlési, sem csődeljárás, sem végelszámolási eljárás alatt.
c.) Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, aki vállalja, hogy sem a pályázati
eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a cégkivonatban,
vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés, amely az az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat
kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
d.) A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot megfizette és az
erről szóló igazolást határidőben benyújtotta.
Benyújtandó okiratok

I. Adatlap
Az árverési szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltése és egy eredeti példányának a Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) történő
benyújtása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy példányban:
a./ Jogi személy esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti, hiteles cégkivonat, vagy a cégbíróság
által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a
társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő eredeti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
b./nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről
szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát,
c./ egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,
d/ természetes személy esetén személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, adóazonosítási kártya,
e./külföldi ajánlattevő köteles az a./, b./ és c./ pontokban megjelölt iratok hiteles magyar nyelvű
fordítását is benyújtani.
II. Pályázati biztosíték
A pályázat feltétele továbbá az értékesítendő ingatlanra vonatkozó pályázati kiírásban megjelölt
összegű pályázati biztosíték – mely szerződéskötés esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül –
banki átutalással történő megfizetése Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-20179386
számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak
összege legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a Váci Városfejlesztő Kft. fent megjelölt
bankszámláján jóváírásra került. A pályázati biztosíték megfizetése esetén, az árverésen részt venni
szándékozó pályázó a pályázati biztosíték megfizetésekor köteles feltüntetni közleményként: az
„Ingatlan címe – pályázati biztosíték". A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a
pályázattal együtt egy példányban szükséges benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási
részlegéhez a pályázati kiírásban megjelölt határidőben.
III. Az Árverési szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat
Az árverési szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt egy eredeti példányának a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) határidőben
történő leadása.
IV. Nyilatkozat átláthatóságról és a társasággal szemben folyamatban lévő eljárásokról (Árverési
szabályzat 3. számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő nem természetes személy, az Árverési szabályzat 3. számú mellékleteként
csatolt az Nvtv. által előírtaknak is megfelelő nyilatkozat cégszerű aláírással ellátott egy eredeti
példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út
34.) határidőben történő leadása.
A pályázó nyilatkozni köteles az alábbiakról (az Árverési szabályzat mellékletei magukban foglalják
az alábbi nyilatkozatokat):
a) sem Vác Város Önkormányzata felé, sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé semmilyen
tartozása nincsen, tudomásul veszi továbbá, hogy a nyilatkozat elmaradása vagy nyilatkozattal
ellentétesen köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható;
b) a társaság nem áll felszámolási, kényszertörlési, csődeljárás és végelszámolás alatt, valamint
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül,
c) sem a pályázati eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés,
amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb
kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.

A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b.) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem
igazolta hitelt érdemlő módon,
c.) a pályázat – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően sem - nem felel meg a pályázati
kiírásban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek, a pályázó
nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek
d.) a pályázatot benyújtó gazdasági társaságra vonatkozóan a cégkivonatban, vagy a cégközlönyben
olyan bejegyzés szerepel, amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi,
pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Döntéshozatal az eredményről és szerződéskötés
A licitálás vezetője által megállapított sorrendet és az adásvételi szerződés megkötését a nyertes
ajánlattevővel Vác Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslata
alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése. A licitálás eredményéről a döntést a licitálást
követő első Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen meg kell hozni. Indokolt esetben a pályázat
kiírója, további legfeljebb 60 (hatvan) nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja, erről a
pályázókat írásban értesíteni kell.
A Képviselő-testület döntése kötelezettséget keletkeztet a Váci Városfejlesztő Kft., illetve az
Önkormányzat részéről az eladásra, a nyertes ajánlattevő részéről pedig a vételre.
Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő a Képviselőtestületi döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles megkötni.
Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul, a szerződést a második
legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés részére történő kézbesítésétől számított 30
(harminc) napon belül. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi
szándékától elállt, így a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.
A megkötendő adásvételi szerződés fő tartalmi elemei a következők:
a./ szerződő felek Vác Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő,
b./a szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt, az ajánlattevő által megtekintett és megismert
ingatlan,
c./a vételár - melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül - a licitáláson nyertes
legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni.
d./ gazdasági társaság pályázó esetén a vevő vállalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel olyan bejegyzés, amely az árveréssel vagy az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója
vagy az ingatlan tulajdonosa részére,
e./ jelen szabályzatban, illetve a pályázati kiírásban szereplő egyéb szerződéses
kötelezettségvállalások, kikötések.

Eredményhirdetés határideje

A Képviselő-testület döntéséről a Váci Városfejlesztő Kft. a pályázókat 15 (tizenöt) napon belül
írásban értesíti.
Egyéb
A Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó
szándékát a licitálás megkezdése előtt visszavonja, vagy a licitálás időpontját elhalassza.
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázatot
kiírni
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A
pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
Az Árverési szabályzat és mellékletei elérhetőek a www.vacholding.hu honlapon
(Dokumentumtár_Szabályzatok). Az Árverési szabályzat mellékletei átvehetőek ügyfélfogadási
időben a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegén is (2600 Vác, Köztársaság u. 34.).
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 Postáné

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatással -

Vác belterület 1575/29 hrsz-ú, Vác, Radnóti Miklós út 1575/29 szám alatti, 60 m2 nagyságú,
„kivett autóbuszváró” megnevezésű ingatlant
Az Ingatlan jellemzői:
A pályázat benyújtása előtt, az ingatlan átépítésével, átalakításával kapcsolatos Építés hatósággal
történő egyeztetés, pályázó kötelezettsége.
A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon
megtekinthető
Az ingatlan induló vételára: 4.007.100,-Ft
(az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen
ingatlanértékesítés áfa mentes)
Pályázati biztosíték összege: 400.000,-Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 20.000,-Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 8. nap 1800 óra
A pályázatok bontása: 2021. február 9. nap 1130 óra
A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti
ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, és fel kell tüntetni
rajta a „Jeligét”. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő
lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.
Jelige: „Vác belterület 1575/29 hrsz-ú, Vác, Radnóti Miklós út 1575/29 szám alatti, 60 m2
nagyságú, „kivett autóbuszváró” megnevezésű ingatlan értékesítése – Pályázat”
A pályázat benyújtásának helye
postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve – 2600 Vác, Köztársaság u. 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – 2600 Vác Köztársaság u. 34.
(ügyfélfogadási időben)
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget.

Az elővásárlási jog kérdése
Tekintettel arra, hogy az Ingatlan forgalmi értéke a törvényben meghatározott értékhatárt
meghaladja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására az MNV Zrt. útján kerül sor.
Ha az elővásárlásra jogosult élni kíván az elővásárlási jogával, abban az esetben az adásvételi
szerződést az elővásárlásra jogosulttal kell megkötni.
Az érvényes pályázat feltételei
a.) A pályázaton Magyarország területén ingatlanok tulajdonának megszerzésére jogosult magyar
és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz
átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője,
vagy közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője
útján.
b.) A pályázaton kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási,
sem kényszertörlési, sem csődeljárás, sem végelszámolási eljárás alatt.
c.) Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, aki vállalja, hogy sem a pályázati
eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a cégkivonatban,
vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés, amely az az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat
kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
d.) A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot megfizette és az
erről szóló igazolást határidőben benyújtotta.
Benyújtandó okiratok
I. Adatlap
Az árverési szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltése és egy eredeti példányának a Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) történő
benyújtása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy példányban:
a./ Jogi személy esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti, hiteles cégkivonat, vagy a cégbíróság
által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a
társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő eredeti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
b./nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről
szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát,
c./ egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,
d/ természetes személy esetén személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, adóazonosítási kártya,
e./külföldi ajánlattevő köteles az a./, b./ és c./ pontokban megjelölt iratok hiteles magyar nyelvű
fordítását is benyújtani.
II. Pályázati biztosíték
A pályázat feltétele továbbá az értékesítendő ingatlanra vonatkozó pályázati kiírásban megjelölt
összegű pályázati biztosíték – mely szerződéskötés esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül –
banki átutalással történő megfizetése Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-20179386
számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak
összege legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a Váci Városfejlesztő Kft. fent megjelölt
bankszámláján jóváírásra került. A pályázati biztosíték megfizetése esetén, az árverésen részt venni

szándékozó pályázó a pályázati biztosíték megfizetésekor köteles feltüntetni közleményként: az
„Ingatlan címe – pályázati biztosíték". A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a
pályázattal együtt egy példányban szükséges benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási
részlegéhez a pályázati kiírásban megjelölt határidőben.
III. Az Árverési szabályzat 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat
Az árverési szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt egy eredeti példányának a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) határidőben
történő leadása.
IV. Nyilatkozat átláthatóságról és a társasággal szemben folyamatban lévő eljárásokról (Árverési
szabályzat 3. számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő nem természetes személy, az Árverési szabályzat 3. számú mellékleteként
csatolt az Nvtv. által előírtaknak is megfelelő nyilatkozat cégszerű aláírással ellátott egy eredeti
példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út
34.) határidőben történő leadása.
A pályázó nyilatkozni köteles az alábbiakról (az Árverési szabályzat mellékletei magukban foglalják
az alábbi nyilatkozatokat):
a) sem Vác Város Önkormányzata felé, sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé semmilyen
tartozása nincsen, tudomásul veszi továbbá, hogy a nyilatkozat elmaradása vagy nyilatkozattal
ellentétesen köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható;
b) a társaság nem áll felszámolási, kényszertörlési, csődeljárás és végelszámolás alatt, valamint
nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül,
c) sem a pályázati eljárás alatt (beleértve a licitálást is), sem pedig a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel a társasággal kapcsolatosan olyan bejegyzés,
amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb
kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b.) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem
igazolta hitelt érdemlő módon,
c.) a pályázat – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően sem - nem felel meg a pályázati
kiírásban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek, a pályázó
nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek
d.) a pályázatot benyújtó gazdasági társaságra vonatkozóan a cégkivonatban, vagy a cégközlönyben
olyan bejegyzés szerepel, amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi,
pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Döntéshozatal az eredményről és szerződéskötés
A licitálás vezetője által megállapított sorrendet és az adásvételi szerződés megkötését a nyertes
ajánlattevővel Vác Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslata
alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése. A licitálás eredményéről a döntést a licitálást
követő első Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen meg kell hozni. Indokolt esetben a pályázat

kiírója, további legfeljebb 60 (hatvan) nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja, erről a
pályázókat írásban értesíteni kell.
A Képviselő-testület döntése kötelezettséget keletkeztet a Váci Városfejlesztő Kft., illetve az
Önkormányzat részéről az eladásra, a nyertes ajánlattevő részéről pedig a vételre.
Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő a Képviselőtestületi döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles megkötni.
Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul, a szerződést a második
legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés részére történő kézbesítésétől számított 30
(harminc) napon belül. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi
szándékától elállt, így a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.
A megkötendő adásvételi szerződés fő tartalmi elemei a következők:
a./ szerződő felek Vác Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő,
b./a szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt, az ajánlattevő által megtekintett és megismert
ingatlan,
c./a vételár - melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül - a licitáláson nyertes
legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni.
d./ gazdasági társaság pályázó esetén a vevő vállalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséig a
cégkivonatban, vagy a cégközlönyben nem szerepel olyan bejegyzés, amely az árveréssel vagy az
ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent a pályázat kiírója
vagy az ingatlan tulajdonosa részére,
e./ jelen szabályzatban, illetve a pályázati kiírásban szereplő egyéb szerződéses
kötelezettségvállalások, kikötések.
Eredményhirdetés határideje
A Képviselő-testület döntéséről a Váci Városfejlesztő Kft. a pályázókat 15 (tizenöt) napon belül
írásban értesíti.
Egyéb
A Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó
szándékát a licitálás megkezdése előtt visszavonja, vagy a licitálás időpontját elhalassza.
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázatot
kiírni
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A
pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
Az Árverési szabályzat és mellékletei elérhetőek a www.vacholding.hu honlapon
(Dokumentumtár_Szabályzatok). Az Árverési szabályzat mellékletei átvehetőek ügyfélfogadási
időben a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegén is (2600 Vác, Köztársaság u. 34.).
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 Postáné

Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
bérbeadásra hirdeti
- nyílt pályáztatás útján Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló, Vác belterület 3192/A/13 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér
16-18. fsz. 13. szám alatti, 45 m2 nagyságú nem lakás célú helyiségét, 5 év határozott időre.
A helyiség jellemzői:
Alapterület:
- 45 m2
Műszaki állapot:
- A bérlemény megtekintett, és később sem kifogásolható állapotban kerül
átadásra. A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlő
kötelezettsége és költsége, bérbeszámítási és kártalanítási igény nélkül.
- áram - víz-csatorna - gáz
Tevékenységi kör: - kereskedelem-szolgáltatás
A pályázati bérleti díj:

35.000,-Ft/m2/év + Áfa (45 m2) azaz 131.250,-Ft/hó + Áfa

Biztosíték (pályázati): nettó három havi bérleti díj, azaz 393.750,-Ft
Biztosíték: a GVB által jóváhagyott nettó bérleti díj háromszorosa (beszámítva a pályázati biztosíték
összegét)
A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2021. évben.
Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:
- pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét és
tevékenységének megnevezését, tervezett felhasználási célját, nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati feltételeket elfogadja és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja
- a pályázati biztosíték utalásáról igazolás – a Vác Városfejlesztő Kft. OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11742094-20179386 számú bankszámlájára kell utalni
- csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 3 hónapnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat
másolatát, a hiteles aláírási címpéldányt
- mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a
kiíró önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy nem áll végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104
Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 8. 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási
részlegnek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám
A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó/król a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a
soron következő ülésén dönt, melyről a pályázó/k írásban kapnak értesítést.

A szerződéskötés feltétele:
- a bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (nettó) összegének
háromszorosát, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, és a közjegyző által
hitelesített, bérleti jogviszonyból eredő tartozásokért vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó
nyilatkozatot bemutatja.
A bérlő köteles a társasházi közös költség megfizetésére.
A bérlő a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé külön szerződés alapján, havonta tartozik megfizetni.

A bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget kell, hogy vállaljon arra, hogy a
szolgáltatók felé a szerződést legkésőbb az átadás-átvételi jegyzőkönyvben írt időponttól számított 15
napon belül megköti. Amennyiben a bérlő a fenti határidőn belül a szolgáltatókkal a szerződést nem
köti meg, úgy a bérbeadó késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta a bérleti
díj 0,5 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a bérlőt az alól, hogy a
fenti szerződéseket a szolgáltatókkal megkösse.
Amennyiben a bérlőnek felróható okból (pl. a közüzemi díjak nem fizetése miatt) a szolgáltató
felbontja a közüzemi szerződést, az ebből eredő kárt és a visszakötés, illetve a visszakötéshez
esetlegesen szükséges közműfejlesztés díját a bérlő köteles viselni.
A bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé tartozása nem áll fenn, a
szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlegének
bemutatni. Bérlő ezen kötelezettségének elmaradása a bérleti szerződés rendkívüli felmondással
történő megszüntetését vonhatja maga után.
Az ingatlan birtokba vételének feltétele továbbá jogi személy gazdasági társaság esetében, a bérlő
ügyvezetőjének, önálló képviseleti joggal rendelkező képviselőjének közjegyző által hitelesített
okiratba foglalt, bérleti jogviszonyból eredő bérlői tartozásért történő kezesség vállalást tartalmazó
nyilatkozat átadása a bérbeadó részére.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában,
Tel: 27/510-104 / Postáné
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
bérbeadásra hirdeti
- nyílt pályáztatás útján a Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác belterület 3180/A/33,34,35 hrsz-ú, Vác,
Káptalan utca 3. szám alatti, a Központi Piac főépületében található nem lakás célú helyiségeket
egyben, 3 év határozott időre.
A helyiség jellemzői:
Alapterület:
- 18+18+8 m2 =44 m2
Műszaki állapot:
- A bérlemény megtekintett, és később sem kifogásolható állapotban kerül
átadásra. A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlő
kötelezettsége és költsége, bérbeszámítási és kártalanítási igény nélkül.
- áram - víz- csatorna - gáz
Tevékenységi kör: - kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás
A pályázati bérleti díj:
20.000,-Ft/m2/év + Áfa (44 m2) azaz 73.333,-Ft/hó + Áfa
Biztosíték (pályázati): nettó egy havi bérleti díj, azaz 73.333,-Ft
Biztosíték: a GVB által jóváhagyott nettó bérleti díj egyszerese (beszámítva a pályázati biztosíték
összegét)
A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2021. évben.
Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:
- pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét és
tevékenységének megnevezését, tervezett felhasználási célját, nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati feltételeket elfogadja és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja
- a pályázati biztosíték utalásáról igazolás – a Vác Városfejlesztő Kft. OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11742094-20179386 számú bankszámlájára kell utalni
- csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 3 hónapnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat
másolatát, a hiteles aláírási címpéldányt
- mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a
kiíró önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy nem áll végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási
részlegnek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám
A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó/król a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a
soron következő ülésén dönt, melyről a pályázó/k írásban kapnak értesítést.

A szerződéskötés feltétele:
- a bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (nettó) összegének
egyszeresét, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, és a közjegyző által
hitelesített nyilatkozatot bemutatja.
A bérlő köteles a társasházi közös költség megfizetésére.
A bérlő a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé külön szerződés alapján, havonta tartozik megfizetni.

A bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget kell, hogy vállaljon arra, hogy a
szolgáltatók felé a szerződést legkésőbb az átadás-átvételi jegyzőkönyvben írt időponttól számított 15
napon belül megköti. Amennyiben a bérlő a fenti határidőn belül a szolgáltatókkal a szerződést nem
köti meg, úgy a bérbeadó késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta a bérleti
díj 0,5 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a bérlőt az alól, hogy a
fenti szerződéseket a szolgáltatókkal megkösse.
Amennyiben a bérlőnek felróható okból (pl. a közüzemi díjak nem fizetése miatt) a szolgáltató
felbontja a közüzemi szerződést, az ebből eredő kárt és a visszakötés, illetve a visszakötéshez
esetlegesen szükséges közműfejlesztés díját a bérlő köteles viselni.
A bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé tartozása nem áll fenn, a
szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlegének
bemutatni. Bérlő ezen kötelezettségének elmaradása a bérleti szerződés rendkívüli felmondással
történő megszüntetését vonhatja maga után.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 / Postáné
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
bérbeadásra hirdeti
- nyílt pályáztatás útján Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, Földvári tér 16. szám alatti, társasházi,
4513/A/2 hrsz-ú, nem lakás célú helyiségét, 5 év határozott időre, 1 év bérbeszámítással.
A helyiség jellemzői:
Alapterület:
- 87 m2
Műszaki állapot:
- bérlőnek vállalnia kell a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá
tételéhez az alábbi munkanem elvégzését: a teljes lapostető vízszigetelése
palazúzalékos nehézlemezzel
- áram - víz-csatorna
Tevékenységi kör: - kereskedelem-szolgáltatás
A pályázati bérleti díj:

11.500,-Ft/m2/év + Áfa (87 m2) azaz 83.375,-Ft/hó + Áfa

Biztosíték (pályázati): nettó egy havi bérleti díj, azaz 83.375,-Ft.
Biztosíték: a GVB által jóváhagyott nettó bérleti díj háromszorosa (beszámítva a pályázati biztosíték
összegét).
A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2021. évben.
A bérleti szerződés 5 határozott időre szól 1 év bérbeszámítással. A pályázat nyertese köteles a
helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez a kiírásban szereplő munkanemet
elvégzi, melyet a Váci Városfejlesztő Kft. műszaki ügyintézője igazol. A munka elvégzésének
határideje a helyiség átvételétől számított 90 nap.
Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:
- pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét és
tevékenységének megnevezését, tervezett felhasználási célját, nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati feltételeket elfogadja és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja
- a pályázati biztosíték utalásáról igazolás – a Vác Városfejlesztő Kft. OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11742094-20179386 számú bankszámlájára kell utalni
- csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 3 hónapnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat
másolatát, a hiteles aláírási címpéldányt
- mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a
kiíró önkormányzattal szemben semmiféle tartozása nem áll fenn, valamint a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy nem áll sem végelszámolás, sem csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási
részlegnek címezve (2600 Vác, Köztársaság út 34.)
A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó/król a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
a soron következő ülésén dönt, melyről a pályázó/k írásban kapnak értesítést.
A szerződéskötés feltétele:
- a bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (nettó) összegének
háromszorosát, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, és a közjegyző által
hitelesített nyilatkozatot bemutatja.

A bérlő köteles a társasházi közös költség megfizetésére.
A bérlő a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé külön szerződés alapján, havonta tartozik megfizetni.
A bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget kell, hogy vállaljon arra, hogy a
szolgáltatók felé a szerződést legkésőbb az átadás-átvételi jegyzőkönyvben írt időponttól számított 15
napon belül megköti. Amennyiben a bérlő a fenti határidőn belül a szolgáltatókkal a szerződést nem
köti meg, úgy a bérbeadó késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta a bérleti
díj 0,5 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a bérlőt az alól, hogy a
fenti szerződéseket a szolgáltatókkal megkösse.
Amennyiben a bérlőnek felróható okból (pl. a közüzemi díjak nem fizetése miatt) a szolgáltató
felbontja a közüzemi szerződést, az ebből eredő kárt és a visszakötés, illetve a visszakötéshez
esetlegesen szükséges közműfejlesztés díját a bérlő köteles viselni.
A bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé tartozása nem áll fenn, a
szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlegének
bemutatni. Bérlő ezen kötelezettségének elmaradása a bérleti szerződés rendkívüli felmondással
történő megszüntetését vonhatja maga után.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 / Postáné
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
bérbeadásra hirdeti
- nyílt pályáztatás útján a Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 9. szám alatti,
3192/A/9 hrsz-ú, társasházi, nem lakás célú helyiségét, 3 év határozott időre.
A helyiség jellemzői:
Alapterület:
- 37 m2
Műszaki állapot:
- A bérlemény megtekintett, és később sem kifogásolható állapotban kerül
átadásra. A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlő
kötelezettsége és költsége, bérbeszámítási és kártalanítási igény nélkül.
- áram - víz- csatorna - gáz
Tevékenységi kör: - kereskedelem-szolgáltatás
A pályázati bérleti díj:
25.000,-Ft/m2/év + Áfa (37 m2) azaz 77.083,-Ft/hó + Áfa
Biztosíték (pályázati): nettó három havi bérleti díj, azaz 231.249,-Ft
Biztosíték: a GVB által jóváhagyott nettó bérleti díj háromszorosa (beszámítva a pályázati biztosíték
összegét)
A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2021. évben.
Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:
- pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét és
tevékenységének megnevezését, tervezett felhasználási célját, nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati feltételeket elfogadja és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja
- a pályázati biztosíték utalásáról igazolás – a Vác Városfejlesztő Kft. OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11742094-20179386 számú bankszámlájára kell utalni
- csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 3 hónapnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat
másolatát, a hiteles aláírási címpéldányt
- mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a
kiíró önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy nem áll végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási
részlegnek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám
A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó/król a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
a soron következő ülésén dönt, melyről a pályázó/k írásban kapnak értesítést.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 / Postáné
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
bérbeadásra hirdeti
- nyílt pályáztatás útján a Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, Március 15. tér 25. fsz. 4. szám alatti,
3100/A/4 hrsz-ú, társasházi, nem lakás célú helyiségét, 5 év határozott időre.
A helyiség jellemzői:
Alapterület:
- 179,86 m2 üzlettér és a hozzá tartozó 62,05 m2 pincerész
Műszaki állapot:
- A bérlemény megtekintett, és később sem kifogásolható állapotban kerül
átadásra. A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlő
kötelezettsége és költsége, bérbeszámítási és kártalanítási igény nélkül.
- áram - víz- csatorna – gáz
Tevékenységi kör: - nincs megkötés
A pályázati bérleti díj:
üzletrészre: 15.420,-Ft/m2/év + Áfa (179,86 m2) azaz 231.120,-Ft/hó + Áfa
pincerész: 2.056,-Ft/m2/év + Áfa (62,05 m2) azaz 10.632,-Ft/hó + Áfa
Biztosíték (pályázati): nettó két havi bérleti díj, azaz 483.504,-Ft
Biztosíték: a GVB által jóváhagyott nettó bérleti díj kétszerese (beszámítva a pályázati biztosíték
összegét)
A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2021. évben.
Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:
- pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét és
tevékenységének megnevezését, tervezett felhasználási célját, nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati feltételeket elfogadja és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja
- a pályázati biztosíték utalásáról igazolás – a Vác Városfejlesztő Kft. OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11742094-20179386 számú bankszámlájára kell utalni
- csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 3 hónapnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat
másolatát, a hiteles aláírási címpéldányt
- mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a
kiíró önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy nem áll végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási
részlegnek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám, vagy személyesen
A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó/król a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
a soron következő ülésén dönt, melyről a pályázó/k írásban kapnak értesítést.
A szerződéskötés feltétele:
- a bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (nettó) összegének
kétszeresét, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, és a közjegyző által
hitelesített nyilatkozatot bemutatja.
A bérlő köteles a társasházi közös költség megfizetésére.
A bérlő a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé külön szerződés alapján, havonta tartozik megfizetni.

A bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé tartozása nem áll fenn, a
szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlegének
bemutatni. Bérlő ezen kötelezettségének elmaradása a bérleti szerződés rendkívüli felmondással
történő megszüntetését vonhatja maga után.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 / Postáné
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
bérbeadásra hirdeti
- nyílt pályáztatás útján a Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, belterület 3099/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér
27. szám alatti, műemlékvédelem alatt álló, 118,5 m2 nagyságú. pincehelyiséget, 3 év határozott
időre.
A helyiség jellemzői:
Alapterület:
- 118,5 m2 – pincehelyiség
Műszaki állapot:
- A bérlemény megtekintett, és később sem kifogásolható állapotban kerül
átadásra. A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlő
kötelezettsége és költsége, bérbeszámítási és kártalanítási igény nélkül.
- áram - víz- csatorna
- Műemléki jegyzékben MII 7457 számon nyilvántartott ingatlan
Tevékenységi kör: - nincs megkötés
A pályázati bérleti díj: 101.000,-Ft/hó + Áfa
Biztosíték (pályázati): nettó egy havi bérleti díj, azaz 101.000,-Ft
Biztosíték: a GVB által jóváhagyott nettó bérleti díj kétszerese (beszámítva a pályázati biztosíték
összegét)
A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2021. évben.
Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:
- pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét és
tevékenységének megnevezését, tervezett felhasználási célját, nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati feltételeket elfogadja és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja
- a pályázati biztosíték utalásáról igazolás – a Vác Városfejlesztő Kft. OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11742094-20179386 számú bankszámlájára kell utalni
- csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 3 hónapnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat
másolatát, a hiteles aláírási címpéldányt
- mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a
kiíró önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy nem áll végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási
részlegnek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám, vagy személyesen
A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó/król a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
a soron következő ülésén dönt, melyről a pályázó/k írásban kapnak értesítést.
A szerződéskötés feltétele:
- a bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (nettó) összegének
kétszeresét, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, és a közjegyző által
hitelesített nyilatkozatot bemutatja.
A bérlő köteles a társasházi közös költség megfizetésére.
A bérlő a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé külön szerződés alapján, havonta tartozik megfizetni.

A bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé tartozása nem áll fenn, a
szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlegének
bemutatni. Bérlő ezen kötelezettségének elmaradása a bérleti szerződés rendkívüli felmondással
történő megszüntetését vonhatja maga után.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 / Postáné
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
bérbeadásra hirdeti
- nyílt pályáztatás útján Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, belterület 999 hrsz-ú, 2600 Vác, Naszály út és
Telep utca sarkán található „faházat” 3 év határozott időre
A helyiség jellemzői:
Alapterület:
- 17 m2
Műszaki állapot:
- a bérlemény megtekintett, és később sem kifogásolható
állapotban kerül átadásra
- áram, víz, csatorna
Tevékenységi kör: - kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás
A bérleti díj: 43.690,-Ft/hó + Áfa
A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2021. évben
Pályázati biztosíték: nettó három havi bérleti díj, azaz 131.070,-Ft
Biztosíték: a GVB által jóváhagyott nettó bérleti díj háromszorosa (beszámítva a pályázati biztosíték
összegét)
Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:
- pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét és
tevékenységének megnevezését, tervezett felhasználási célját, nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati feltételeket elfogadja és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja
- a pályázati biztosíték utalásáról igazolás – a Vác Városfejlesztő Kft. OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11742094-20179386 számú bankszámlájára kell utalni
- csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 3 hónapnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat
másolatát, a hiteles aláírási címpéldányt
- mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a
kiíró önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy nem áll végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási
részlegnek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám
A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó/król a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
a soron következő ülésén dönt, melyről a pályázó/k írásban kapnak értesítést.
A bérleti szerződés megkötésének feltételeként benyújtásra kell, hogy kerüljön azon közjegyző által
hitelesített nyilatkozat, melyben pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bérleti
szerződése bármilyen okból megszüntetésre, vagy megszűnésre kerül, az azt követő 15 napon belül
önként elhagyja a bérleményt, azt bérbeadónak rendeltetésszerű, kiürített állapotban átadja.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti
irodájában, Tel: 27/510-104 / Postáné
Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete
szerint:
- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja.

