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Önkormányzati tulajdonú földterület 

hasznosítására 

 

 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

41/2019. (XII. 27.) határozata 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a takácsi 139. hrsz-ú ingatlan 

kertrészét 5000 m2 nagyságú ingatlant bérbeadás keretében történő hasznosítását határozza el, 

az alábbiak szerint: 

1.) A Képviselő-testület az ingatlan bérbeadását 15 napra meghirdeti a helyben szokásos 

módon, illetve egy ingyenes reklámújságban. 

2. A Képviselő-testület az ingatlant 5 évi időtartamra adja bérbe. 

3. Az ingatlan bérletének évi minimum összegét 50.000 Ft-ban állapítja meg. 

4. Az ingatlanra ajánlatot benyújtóknak a hirdetményben megjelölt jelentkezési határidőig arra 

vonatkozóan kell nyilatkozniuk, hogy az ingatlant bérbe kívánják venni, s a Képviselő-testület 

által megállapított évi minimum bérleti díj összeget elfogadják. 

5./ Az ingatlan bérleti jogát zárt borítékos licit alkalmazásával a következők szerint lehet 

megszerezni. 

a) Az eljárás lebonyolításában az aljegyző és két köztisztviselő vesz részt. 

b) Az ajánlatot benyújtók az aljegyző által legalább 5 nappal korábbal előzetesen meghirdetett 

időpontban jelennek meg az önkormányzati irodaház aljegyzői irodájában. 

c) Az ajánlatot benyújtók zárt borítékban magukkal hozzák a licit előre közölt időpontjára a 

végleges, legalább az önkormányzat által minimum éves bérleti díjat tartalmazó ajánlatukat. 

d) Az ajánlattevő kizárólag személyesen járhat el. 

e) Ki kell zárni a pályázatból azt az ajánlattevőt, aki a licit időpontjában nem jelent meg, 

legalább az önkormányzat által megállapított minimum éves összegű ajánlatot nem tett, illetve 

a meghirdetett időpontban nem jelent meg.  

f) Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat az aljegyző, a két köztisztviselő, valamint az összes 

megjelent pályázó előtt a pályázók családi nevük abc sorrendjében kell kibontani. 

g) A bérleti jogot az szerzi meg, aki magasabb évi bérleti díjat ajánlott. 

h) Azonos összegű ajánlat esetén az ajánlatot tevők között sorsolással, helyben és azonnal kell 

a bérleti jogosultságot megállapítani. 

i) A bérleti hasznosítás eljárásáról jegyzőkönyv készül. 

6./ A nyertes pályázóval a polgármester a licitet követő 15 napon belül szerződést köt. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester aljegyző. 

 

Takácsi, 2020. 01. 27. 

 

 

         Vajda György 

          polgármester 

 


