
Eladó vagy bérelhető önkormányzati ingatlan

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja határozott idejű, 5
éves időtartamra, 2015. május 1. napjától bérbe adni, illetve értékesíteni az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Mártírok 15” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy a fenti helyiség egyidejűleg értékesítésre is meghirdetésre
került.  Amennyiben mind bérletre, mind vásárlásra érvényes ajánlat érkezik a bérbeadással szemben az
értékesítés előnyt élvez. 
A helyiségeket bérbeadás után is értékesíteni kívánjuk, a bérlő ebben az esetben élhet elővásárlási jogával.
Az  ingatlan  burkolatai,  fűtési  rendszere  hiányos,  az  ingatlan  bérbe  adására,  értékesítésére  jelenlegi
állapotában kerül sor.

A bérlő  kötelezettségeit  Zalaegerszeg  Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének  többször  módosított  4/2013.
(II.08.)  számú önkormányzati rendelete tartalmazza.

Pályázati ajánlat:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

-   Pályázó nevét, címét.
- a pályázat fajtájának megjelölését vételi, vagy bérleti,
- a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait, 
- a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását
- bérlet esetén a hasznosítás időtartamát, 
- a  megajánlott  ellenszolgáltatást,  az  ellenszolgáltatás  teljesítésének  módját,  határidejét,  az

ellenszolgáltatással  kapcsolatos,  a  pályázati  kiírásban  meghatározott  kikötésekre  és  feltételekre
vonatkozó elfogadó nyilatkozatot, 

- az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelő megajánlást,
- a bánatpénz befizetésének igazolását,
- a  pályázati  kiírás  feltételeinek  elfogadására  és  az  ellenszolgáltatás  teljesítésére,  valamint  az

ajánlattevő szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági
nyilatkozat”   nyomtatvány  megtalálható  a  www.zalaegerszeg.hu oldalon,  a  pályázati  kiírás
mellékleteként),

- a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.

Pályázat beadásának határideje: 2015. május 4. 11:00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre
beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

Pályázat bontásának időpontja:   2015. május 4. 11:15 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.
A pályázat bontása - külön meghívó nélkül - a megjelent pályázók jelenlétében történik

Pályázati tárgyalás időpontja: 2015. május 4. 11:30 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalások befejezésével egyidejűleg történik.

Megnevezés Alapterület
Bérleti pályázat esetén Vételi pályázat esetén

Bánatpénz Bánatpénz

Üzlet 96.660,- Ft 12.000,- Ft 21.646.000,- Ft 2.164.000,-Ft

Cím
(Zalaegerszeg)

Induló nettó 
bérleti díj/hó Ft

Induló eladási 
ár

Mártírok u. 13-15. B. lh. fsz
(volt öltönyház)

3526/4/A18
61,5 m2 üzlet

+ 35 m2 galéria

http://www.zalaegerszeg.hu/


Regisztráció
A pályázatok bontásán és a pályázati tárgyaláson a pályázók részt vehetnek.
A pályázati regisztráció a bontás meghirdetett időpontja előtt 15 perccel kezdődik.
A pályázóknak olyan időpontban kell megjelenniük a pályázati tárgyaláson, hogy a regisztrálás a fentiek
szerint megtörténhessen.
Gazdasági  társaságok  képviselői  egy  hónapnál  nem  régebbi  cégkivonattal  és  aláírási  címpéldánnyal,
természetes személyek érvényes személyi igazolvány bemutatásával kötelesek magukat igazolni.
A pályázó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is képviseltetheti magát
a pályázati tárgyaláson.
A bontást követően megállapításra kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek, és melyek érvénytelenek.  A
pályázati tárgyaláson csak az az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát az ajánlattevő nem minősítette
érvénytelennek. Érvénytelen az ajánlat, ha 

- az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
- a bánatpénzt az ajánlattevő nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére,  vagy annak befizetését  

nem igazolta,
- olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton
- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi feltételeinek,
- a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,
- az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.

Licit tárgya: 
Bérlet esetén a havi bérleti díj, a vételi pályázat esetén az ingatlan eldási ára.
Az  induló  licit  ár  a  bérletre  benyújtott  pályázatokban  megajánlott  legmagasabb  bérleti  díj,  vételre
benyújtott pályázatokban megajánlott legmagasabb vételi ár.
A licit lebonyolítása során az ajánlatokat legalább a licitet levezető személy által meghatározott összeggel
lehet emelni. 
A pályázatot az az ajánlattevő nyeri meg, aki a pályázati kiírásban meghatározottak szerinti legkedvezőbb
ajánlatot adta.
Ha  a  beérkezett  vagy  a  pályázati  tárgyalás  (licit)  során  megtett  ajánlatok  összege  megegyezik,  és  új
ajánlatot egyik ajánlatevő sem tesz, a tárgyalást vezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja
meg.
Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 30 napig, illetve az általuk befizetett bánatpénz
visszautalásának napjáig kötve vannak.

Szerződéskötés:
A pályázaton  nyertes  ajánlattevővel  a  bérleti/adásvételi  szerződést  az  eredményhirdetéstől  számított  15
napon belül kell megkötni. A szerződés elkészítéséről ZMJV Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A befizetett  ajánlati  biztosíték  (bánatpénz)  a  bérleti  díjba/vételárba  beszámításra  kerül.  Amennyiben  a
pályázat nyertese valamely okból visszavonja bérleti szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem
köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, az ajánlati biztosítékot elveszti és a kiíró döntése
szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

Nyertes bérleti pályázat esetén a szerződés megkötésével egyidejűleg a bérlő a vállalt kötelezettségeinek
biztosítására óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke két havi bruttó bérleti díj ellenértéknek megfelelő
összeg.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekintésre
időpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg,
Kossuth u. 17-19. II. emelet, 210-211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-129) lehet.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására
meghatározott  időpontig  indoklás  nélkül  visszavonhatja,  és  az  ajánlatok  megismerését  követően
indoklás nélkül érvénytelennek vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

Zalaegerszeg, 2015. április 15.

 Balaicz Zoltán
polgármester sk.



N Y I L A T K O Z A T
(gazdasági társaság)

Alulírott ………………………………. ügyvezető (születési helye: ………………………….
,  születési  ideje:  ………………………...,  anyja  neve:……………………………..,
adóazonosító  jele:  …………………………,  lakcíme:  …………………………………...) a
………………………………………………...  (rövidített  elnevezése:
……………………………..,  székhelye:  ……………………………………….,
cégjegyzékszáma: ……………………………, statisztikai  számjele:
……………………………………………,  adószáma:  …………………………………….,
bankszámlaszáma:  ……………………………………………),  mint  önálló  vagy  együttes
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője (ügyvezetője, üzletvezetője, stb.,)

a jelen nyilatkozat cégszerű aláírásával a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(továbbiakban jelen nyilatkozatban: Nvt.) 3. § (2) bekezdése alapján

kijelentem és nyilatkozom,

hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet az alábbi feltételeknek megfelel, így az Nvt.
3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül:

a.) a  gazdálkodó  szervezet  tulajdonosi  szerkezete,  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus
finanszírozása  megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló  törvény  szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;

b.)a  gazdálkodó  szervezet  az  Európai  Unió  tagállamában,  az  Európai  Gazdasági
Térségről  szóló megállapodásban részes  államban,  a  Gazdasági  Együttműködési  és
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

c.) a gazdálkodó szervezet  nem minősül  a  társasági  adóról  és  az osztalékadóról  szóló
törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

d.) a  gazdálkodó  szervezetben  közvetlenül  vagy  közvetetten  több  mint  25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem  rendelkező  gazdálkodó  szervezet  tekintetében  az  a-c)  pont  szerinti  feltételek
fennállnak. 

Kijelentem  tehát,  hogy  társaságom  olyan  belföldi  jogi  személy,  amely  az  Nvt.  3.  §  (1)
bekezdés 1. pont b) alpont szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Amennyiben  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  szerinti  átlátható
szervezeti minőségünkben a jelen nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás állna be, úgy
azt a változás bekövetkeztétől számított  8 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának bejelentjük.
Kijelentem  és  tudomásul  veszem,  hogy  a  valótlan  tartalmú  nyilatkozat  alapján  kötött
szerződés semmis. Valótlan nyilatkozatommal okozott károkat teljes körűen megtérítem.

Kelt: Zalaegerszeg, 2014. …………………. hó ………………. nap

……………………………..

(cégnév)

……………………………………
vezető tisztségviselő



N Y I L A T K O Z A T
(egyesület, civil szervezet)

Alulírott  ……………………………………...elnök (születési  helye:

…………………………..,  születési  ideje:  ……………….,  anyja  neve:

…………………………...,  lakcíme:  ………………………..……………………………..) a

…………………………………….……………………………………………….……  (címe:

……………………………………...……., nyilvántartási száma: …………………………….

jogerős  bírósági  határozat  száma:  …………………………………..,  adószáma:

……………………….,  bankszámlaszáma:  ………………………………………………)

önálló  képviseletre  jogosult  vezetője  a  jelen  nyilatkozat  cégszerű  aláírásával  a  nemzeti

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban jelen nyilatkozatban: Nvt.) 3. § (2)

bekezdése alapján

kijelentem és nyilatkozom,

hogy az általam jegyzett civil szervezet az alábbi feltételeknek megfelel, így az Nvt. 3. § (1)
bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül:

e.) vezető tisztségviselői megismerhetők,
f.) a civil  szervezet,  valamint  annak vezetői  tisztségviselői  nem átlátható szervezetben

nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,  
g.)székhelye  az  Európai  Unió  tagállamában,  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló

megállapodásban  részes  államban,  a  Gazdasági  Együttműködési  és  Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Kijelentem tehát, hogy az általam jegyzett civil szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c)
alpont szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Amennyiben  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  szerinti  átlátható
szervezeti minőségünkben a jelen nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás állna be, úgy
azt a változás bekövetkeztétől számított  8 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának bejelentjük.
Kijelentem  és  tudomásul  veszem,  hogy  a  valótlan  tartalmú  nyilatkozat  alapján  kötött
szerződés semmis. A valótlan nyilatkozatommal okozott károkat teljes körűen megtérítem.

Zalaegerszeg, 2014. …………………………..

…………………………………………...

(civil szervezet neve)

……………………………………
elnök
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