
Pályázati felhívás 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében 
kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg, Mártírok útja 2., I. emelet, 2. ajtó, 3 I 751A/3 hrsz-ú, 80 m2 

nagyságú, lakás megnevezésű belterűleti ingatlant az alábbiak szerint: 

Ingatlan helyrajzi Ingatlan Ingatlan Ingatlan indul6 eladási Pályázati 
száma, címe megnevezése területe ára biztosíték 

(Zalaegerszeg) (bánatpénz) 

3175/A/3 hrsz Lakás 80 m' 
39.728.000,- Ft 3.972.800,- Ft 

Ezen önálló ingatlanhoz tartoznak a társasház alapító okiratban meghatározott helyiségek. A 
közös tulajdonban lévő vagyonrészek tekintetében a tulajdonjog a mindenkori tulajdonost a 
társasház alapító okiratban, a külön tulajdonnál feltüntetett tulajdoni hányadrész arányában 
illeti meg. 

A pályázati ajánlatokat "Mártírok útja 2., l . emelet, 2. ajtó, 3175/A/3 hrsz." jeligével, zárt 
borítékban kell benyújtani. 

Pályázati feltételek: 
A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott vételár. Az induló eladási ár összegében 
csereingatlan vagy bármilyen ellenérték, költség beszámítására nincs mód. 
Az ingatlan értékesítése a pályázat alapján a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére 
történik. 
A Zalaegerszeg Mártírok útja 2., I. emelet, 2. ajtó, 31751A/3 hrsz-ú, 80 m2 nagyságú 
lakás induló ára 39.728.000,- Ft. A vételár kiegyenlítése kizárólag pénzben, az 
önkormányzat bankszámlájára történő befizetéssel vagy banki átutalással történhet. 
Az önkormányzat a pályázaton való részvételt 3.972.800,- Ft pályázati biztosíték 
előzetes megfizetéséhez köti. A pályázati biztosíték összege eredményes pályázat 
esetén előlegnek minősül és a vételárba beszámításra kerül. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) 
bekezdése előírja, hogy a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy 
vagy átlátható szervezet részére lehet. 
Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, 5 millió 
forint vagy azt meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén az államot minden más 
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A leírtak alapján a vevőnek tudomásul 
kell vennie, hogy a szerződés hatálybelépésének feltétele kell, hogy legyen az államot 
megillető elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megléte vagy ennek hiányában az 
Nvtv. által előírt nyilatkozattételi határidő (35 nap) eredménytelen eltelte. 
Az adásvételi szerződés aláírására eredményes pályázat esetén az eredményhirdetéstől 
számított 30 napon belül kerűl sor. A vételár legalább 50%-nak megfizetése az 
adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül esedékes. A 
fennmaradó vételárat a szerződés hatálybalépéséről számított egy éven belül kell 
megfizetni. 
A Zalaegerszeg Mártírok útja 2., I. emelet, 2. ajtó, 31751 Al3 hrsz-ú ingatlan birtokba 
adásának tervezett időpont ja: a vételár teljes megfizetésével egyidejűleg. 
Az önkormányzat kiköti a tulajdonjog fenntartását a vételár teljes kiegyenlítéséig és a 
teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetésére az elállási jogát. 
A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a vevő 

kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan felmerülő 

költségek és illetékek a vevőt terhelik. 








