
Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében 

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege  

értékesítésre hirdeti 

- nyílt pályáztatással - 

 
Vác belterület 402/46 hrsz-ú, 4819 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlant 

 

Az ingatlan jellemzői:  

A HÉSZ az ingatlant Gksz-11 övezeti besorolású, mely kereskedelmi szolgáltató terület, elsősorban 

nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

Az ingatlan közművekkel nem ellátott, a közművekre való rákötés a vevő költsége és feladata. 

 

A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon 

megtekinthető  

Az ingatlan induló vételára: 32.400.000,-Ft 

(az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) k pontja szerint ezen 

ingatlanértékesítés áfa mentes) 

Pályázati biztosíték összege: 3.000.000,-Ft 

Több pályázó estén a licitlépcső: 50.000,-Ft 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7. nap 1200 óra. 

 

A pályázatok bontása: 2019. június 11. nap 800 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 

az adott ingatlan címét. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő 

lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik. 

 

Jelige: Vác belterület 402/46 hrsz-ú 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 érvényes pályázat feltételei 

 

a.) Az árverésen 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.  

 

http://www.vac.hu/


 b.)  Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási, 

sem kényszertörlési, csődeljárás vagy végelszámolás 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 

árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb 

kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére. 

 d.) Az árverésen 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 eredeti 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 

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.  

 

callto:11742094-20179386


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 Önkormányzatának Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 

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 Képviselő-

testületi 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 árverés útján történő 

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 
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Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében 

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege  

értékesítésre hirdeti 

- nyílt pályáztatással - 

 
Vác belterület 402/47 hrsz-ú, 3516 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlant 

 

Az ingatlan jellemzői:  

A HÉSZ az ingatlant Gksz-8 övezeti besorolású, mely kereskedelmi szolgáltató terület, elsősorban 

nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

Az ingatlan közművekkel nem ellátott, a közművekre való rákötés a vevő költsége és feladata. 

 

A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon 

megtekinthető  

Az ingatlan induló vételára: 22.300.000,-Ft 

(az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) k pontja szerint ezen 

ingatlanértékesítés áfa mentes) 

Pályázati biztosíték összege: 2.000.000,-Ft 

Több pályázó estén a licitlépcső: 50.000,-Ft 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7. nap 1200 óra. 

 

A pályázatok bontása: 2019. június 11. nap 800 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 

az adott ingatlan címét. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő 

lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik. 

 

Jelige: Vác belterület 402/47 hrsz-ú 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 érvényes pályázat feltételei 

 

a.) Az árverésen 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.  

 

http://www.vac.hu/


 b.)  Az árverésen kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási, 

sem kényszertörlési, csődeljárás vagy végelszámolás 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 

árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb 

kockázatot jelent a pályázat kiírója vagy az ingatlan tulajdonosa részére. 

 d.) Az árverésen 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 eredeti 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 

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.  

 

callto:11742094-20179386


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 Önkormányzatának Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 

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 Képviselő-

testületi 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 árverés útján történő 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vacholding.hu/


Mezőgazdasági földterületek haszonbérletre, értékesítésre 
 

Tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a Váci Városfejlesztő Kft. Vác, 

Köztársaság út 34. szám alatti irodájában, ügyfélfogadási időben vagy 

telefonon 27/510-104 / Postáné 

 
Melléklet 

Haszonbérbeadásra és értékesítésre jelölt ingatlanok  
 

2019.05.01-i állapot szerint 
 
Külterület 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Erős dűlő   070/3   1956   legelő 
 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Sejce dűlő   094/1   2159   legelő 
    094/6   4873   legelő 
    094/7   1886   erdő 
     

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Öreggombás   0179   2234   legelő 
 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Látóhegy   0185/4   9261   gyümölcsös 
     0189/2   2915   szántó 
     0191/5          1 ha 2340   legelő 
 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Pincevölgy   0220/11   7125   legelő 
 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Zsobrák 0242/73  6000   szántó 
 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Dukai határ 0357/141 1 ha 1165                szőlő 
 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Homok  0360/20  9191   szőlő 
 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

 
Külterület - zártkert 

  dűlő neve     hrsz.   m2     művelési ág 

Nyulas  15135/30          975 kert  
 

 dűlő neve     hrsz.   m2     művelési ág 

Körtélyes  20208/1 882 kert 
  20208/2 996 kert 
  20208/14 712 kert 
  20230/4 4755 zártkerti műv. alól  
    kivett 



  dűlő neve    hrsz.  m2     művelési ág 

Diósvölgy  20244/6-ból 3747 kert 
  20249/17 800   zártkerti műv. alól 
      kivett 
  20261/6 1415   kert, rendezetlen  
      funkciójú épület 
   

 dűlő neve     hrsz.     m2     művelési ág 

Spinyér 20635/1  4897  zártkerti műv. alól 
     kivett  
  20635/2  489  zártkerti műv. alól 
     kivett  
  20637/1 3811  zártkerti műv. alól 
     kivett  
  20638 5699  zártkerti műv. alól 
     kivett 
     20640   4891   gyüm-szántó 
  20690/2   2741   zártkerti műv. alól 
        kivett  
  20725   3654   zártkerti műv. alól 
        kivett  
  20731/7   1091   kert 
     20737   2594   zártkerti műv. alól 
           kivett 
     20740   7581   szántó  
     20741   3062   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20743   3070   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20748   5590   gyüm-szántó 
     20749   4574   szántó 
     20750-ből  3174   gyüm. kert 
     20757/3        693   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20758/9   1668   kert 
     20758/10   1291   szántó 
     20758/16    1868   szántó 
     20758/18   1264   kert 
     20758/19   1995   szántó 
     20758/20   1702   szántó 
     20758/21   1733   szántó 
     20758/23 (rendezett) 2571   szántó 
     20762/6   803   kert 
     20762/7   803   kert 
     20762/8   807   kert 
     20775/4   2227   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20775/5   3059   kert 
     20775/6   1737   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20775/7   2421   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20775/10   1474   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20775/13   1239   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20779   5531   kert 
     20787   2417   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20790     581   zártkerti műv. alól 



           kivett  
     20800/4   1174   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20805/2   3678   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20810/1   2341   szántó 
     20810/2   2304   szántó 
     20825/3   3371   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20833/1   2824   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20833/2   2558   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20834/7   1043   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20844/2-ből  4 ha 5331  szántó 
     20846/1-ből  2579   szántó-szőlő. 
     20849/1   2239   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20849/3   2310   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20850   5649   zártkerti műv. alól 
           kivett 

 dűlő neve     hrsz.   m2     művelési ág 

Grónár     20905   1921   kert  
     20951   4236   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20974   7254   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     20975/1-ből  1615  . szántó  

 dűlő neve     hrsz.   m2     művelési ág 

Patakvölgy-Patakföld  21003   1843   gyüm. 
     21023   2616   szántó 
     21026   4947   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21037   2671   gyüm. 
     21050/1-ből  3745 .  szántó   
     21066   2109   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21160   1242   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21202/2   1530   zártkerti műv. alól 
           kivett 
     21202/5   1777   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21213   1072   gyüm. 
  21223 3469   zártkerti műv. alól 
      kivett  
  21229 8878   zártkerti műv. alól 
      kivett 
  21232 5924   zártkerti műv. alól 
      kivett  
  21235 6477   zártkerti műv. alól 
      kivett  
  21250 1 ha 5356  gyüm-szántó 
     21302   1076   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21304   2617   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21305   1491   zártkerti műv. alól 



           kivett  
     21306/1   5848   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21306/2   2979   zártkerti műv. alól 
           kivett 
     21310   2441   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21312   2754   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21314   5276   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21318/1   2483   zártkerti műv. alól 
           kivett 
     21379-ből  1336   zártkerti műv. alól 
           kivett 
     21398   1678   szántó 
     21401   937   gyüm. 
     21402   2263   szántó 
     21414/1   2018   zártkerti műv. alól 
           kivett  
     21414/3   2885   zártkerti műv. alól 
           kivett 

 dűlő neve     hrsz.    m2     művelési ág 

Egyházmöge    21532   4302   szántó 
     21535   2077   szántó 
  

 dűlő neve     hrsz.    m2     művelési ág 

Gombás 23001   2094   zártkerti műv. alól 
        kivett   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében 

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege  

bérbeadásra hirdeti 

- nyílt pályáztatás útján -  
 

 

Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3097/1 hrsz-ú, 

természetben 2600 Vác, Március 15. tér „felülvizsgálat alatt”-i, műemléki védelem alatt álló, 370 

m2 alapterületű térfelszínből 311,20 m2 burkolt felületű térfelszínt (terasz) és 182,63 m2 alapterületű 

pincehelyiséget (a továbbiakban együttesen: Ingatlan) határozatlan időre, az alábbi feltételekkel 

 

Tevékenységi kör: kereskedelem-vendéglátás-szolgáltatás 

A bérleti díj térfelszínre: 150.000,-Ft/hó + Áfa (311,20 m2) 

A bérleti díj pinceszintre:  50.000,-Ft/hó + Áfa (182,63 m2) 

Biztosíték pályázati: nettó 3 havi bérleti díj, azaz, 600.000,-Ft. 

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2020. évben. 

Bérlő a térfelszín alapterülete utáni bérleti díj összegét, 150.000,-Ft + Áfát, azaz egyszázötvenezer 

forint + áfát a bérleti szerződés megkötését követően, az abban foglaltak szerint köteles megfizetni. 

Bérlő a pincerész alapterülete utáni bérleti díj összegét – figyelemmel arra, hogy az rendeltetésszerű 

használatra nem alkalmas – a felújítás/korszerűsítés, illetve a kötelezés határidőre történő elvégzését 

követően kiállított teljesítés igazolás kézhezvételét követő hónap 15. napjától köteles megfizetni.  

Amennyiben a bérlő műszaki dokumentációval igazolja a bérbeadó felé, hogy a kötelezés végrehajtása 

és a felújítási/korszerűsítési munkálatok az egész Ingatlan területét érintik – és ezen tényt a bérbeadó 

műszaki ellenőre megerősíti – a bérbeadó eltekint a bérleti díj fizetési kötelezettségtől a munkálatok 

tényleges megkezdésének napjától 2020.12.31. napjáig terjedő időre. Amennyiben a bérlő a kötelezést 

és felújítást/korszerűsítést nem végzi el a megjelölt határidőre, és a szerződés rendkívüli felmondással 

felmondásra kerül, a bérlő köteles a rendkívüli felmondás kézhezvételét megelőző időre jutó teljes 

bérleti díjat (térfelszín és pincerész) a bérebadónak megfizetni. 

A pályáztatás feltételei: 

- 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 

- 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 

 

 

Szerződéskötés feltételei: 

 

1. A bérlő köteles a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztálya PE-06 D/OR/717-2/2013. számú (2013.06.21. 

napján, PE-06/D6OR/717-7/2013. számon jogerőre emelkedett) határozatában foglalt kötelezést 

végrehajtani akként, hogy legkésőbb 2019. december 31. napjáig köteles benyújtani a kötelezés 

végrehajtására vonatkozó műszaki tervdokumentációt jóváhagyásra a Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztályának (a 

továbbiakban: műemlékvédelmi hivatal) azzal, hogy a műszaki tervdokumentációt a határidő lejárta 

előtt 60 nappal jóváhagyásra be kell nyújtania a bérbeadó műszaki ellenőrének is. A bérbeadó a 

műszaki tervdokumentációra voantkozó teljesítés igazolást kizárólag a műemlékvédelmi hivatalnak a 

műszaki tervdokumentációt jóváhagyó szakhatósági állásfoglalása részére történő bemutatását követő 

8 napon belül állítja ki, hibátlan teljesítés esetén.   



2. A bérlő köteles a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztálya PE-06 D/OR/717-2/2013. számú (2013.06.21. 

napján, PE-06/D6OR/717-7/2013. számon jogerőre emelkedett) határozatában foglalt kötelezést 

legkésőbb 2020. december 31. napjáig – a jóváhagyott műszaki tervdokumentációban foglaltak szerint 

– végrehajtani. A bérbeadó a teljesítés igazolást kizárólag a műemlékvédelmi hivatal határozatban 

foglalt kötelezés teljesítéséről szóló határozat részére történő bemutatását követő 8 napon belül állítja 

ki, hibátlan teljesítés esetén.  

3. A bérlő köteles az Ingatlan rendeltetésszerű állapotba hozásához szükséges 

felújítás/korszerűsítés részletes tervdokumentációját 2019. december 31. napjáig a műemlékvédelmi 

hivatalnak és a bérbeadó műszaki ellenőrének jóváhagyásra bemutatni.  

4. A bérlő köteles felújítás/korszerűsítés részletes tervdokumentációját jóváhagyó hatósági 

határozatot a bérebadó részére, árazott, munkanemeként tételesen kimunkált költségvetéssel, illetve a 

21/2014 (VI. 20.) számú rendelet 30.§-ban foglaltak szerinti dokumentumokkal együtt 2020. március 

31. napjáig a bérbeadó műszaki ellenőrének jóváhagyásra bemutatni.  

5. A bérlőnek az Ingatlan rendeltetésszerű állapotba hozásához szükséges felújítást legkésőbb 

2020. december 31. napjáig el kell végeznie. A bérbeadó a teljesítés igazolást kizárólag a bérbeadó 

műszaki ellenőre által igazolt munkák átvételét követő 8 napon belül állítja ki, hibátlan teljesítés 

esetén. 

6. Amennyiben a bérlő a bérbeadó felé hivatalosan igazolni tudja, hogy a tervdokumentáció 

jóváhagyása, a kötelezésben foglaltak, illetve a felújítás/korszerűsítés határidőben történő végrehajtása 

a műemlékvédelmi hivatal érdekkörében felmerült okból kifolyólag nem történt meg határidőre, ezen 

időszak nem számít bele a határidő számításba.  

7. Amennyiben a bérlő nem végzi el a kötelezésben foglaltakat a megjelölt határidőre, és nem 

újítja fel az Ingatlant a megjelölt határidőre, a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést rendkívüli 

felmondással felmondani, és a bérlő semmilyen megtérítésre (bérbeszámításra sem!) nem jogosult az 

általa addig elvégzett értéknövelő beruházások tekintetében, továbbá jogalap nélküli gazdagodás 

jogcímen sem támaszthat igényt a bérbeadóval szemben.  

8. Amennyiben a bérleti szerződés megszűnésére a bérbeadó rendkívüli felmondása okán kerül 

sor, és a beruházás megkezdődött, a bérlő köteles a beruházás megvalósult részét, annak folytatására 

alkalmas állapotban a bérbeadónak térítésmentesen átadni, a felmondás kézhezvételét követő 30 napon 

belül. Térítésmentes átadás esetén az ÁFA fizetési kötelezettség a bérlőt terheli. Bérlő az átadás-

átvétel során a beruházás megvalósításával kapcsolatos teljes körű számviteli dokumentációt és a 

beruházás tárgyi eszközeinek leltárát is átadni bérbeadó részére, a vagyonnyilvántartásban történő 

rögzítés céljából. A beruházással kapcsolatban az alkotórésznek minősülő tárgyi eszközök 

tulajdonjoga a tulajdonos Önkormányzatot illeti meg, minden egyéb beépített, vagy be nem épített 

ingóság (tárgyi eszköz) a bérlő tulajdonát képezi. 

9. Bármelyik fél jogosult a szerződést 90 napos felmondási idővel, a másik félhez címzett 

egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, rendes felmondással felmondani.  

10. Amennyiben a szerződést rendes felmondással a bérbeadó mondja fel, a felek kötelesek 

egymással elszámolni azzal, hogy amennyiben a felmondásra olyan időpontban kerül sor, amikor már 

Képviselő-testületi döntés áll rendelkezésre a bérbeszámítás elfogadásáról (módja, mértéke, stb.) és a 

felújítást/korszerűsítést a bérlő igaztolhatóan megkezdte, valamint a számviteli bizonylatok a bérbeadó 

műszaki ellenőre által a bérbeadó részére igazoltan bemutatásra kerültek, akkor a bérbeadó köteles a 

bérbeszámítást az elszámolásnál arányosan figyelembe venni. Amennyiben a felújítás/korszerűsítés a 

felmondás időpontjában még nem kezdődött meg, bérbeszámítás figyelembevételére nincsen 

lehetőség.  

11. Amennyiben a bérleti szerződés megszűnésére a bérbeadó rendes felmondása okán kerül sor, 

és a beruházás megkezdődött, a bérlő köteles a beruházás megvalósult részét, annak folytatására 

alkalmas állapotban a bérbeadónak térítésmentesen átadni, a felmondás kézhezvételét követő 30 napon 

belül. Térítésmentes átadás esetén az ÁFA fizetési kötelezettség bérlőt terheli, amelyet a bérbeadó 

átvállal. Bérlő az átadás-átvétel során a beruházás megvalósításával kapcsolatos teljes körű számviteli 

dokumentációt és a beruházás tárgyi eszközeinek leltárát is átadni bérbeadó részére, a 

vagyonnyilvántartásban történő rögzítés céljából. A beruházással kapcsolatban az alkotórésznek 

minősülő tárgyi eszközök tulajdonjoga a tulajdonos Önkormányzatot illeti meg, minden egyéb 

beépített, vagy be nem épített ingóság (tárgyi eszköz) a bérlő tulajdonát képezi. 



12. Amennyiben a szerződést rendes felmondással a bérlő mondja fel, semmilyen megtérítésre 

(bérbeszámításra sem!) nem jogosult az általa addig elvégzett értéknövelő beruházások tekintetében, 

és jogalap nélküli gazdagodás jogcímen sem támaszthat igényt a bérbeadóval szemben. Ebben az 

esetben a bérlő köteles a beruházás megvalósult részét, annak folytatására alkalmas állapotban a 

bérbeadónak térítésmentesen átadni, a felmondás kézhezvételét követő 30 napon belül. Térítésmentes 

átadás esetén az ÁFA fizetési kötelezettség a bérbeadót. Bérlő az átadás-átvétel során a beruházás 

megvalósításával kapcsolatos teljes körű számviteli dokumentációt és a beruházás tárgyi eszközeinek 

leltárát is átadni bérbeadó részére, a vagyonnyilvántartásban történő rögzítés céljából. A beruházással 

kapcsolatban az alkotórésznek minősülő tárgyi eszközök tulajdonjoga a tulajdonos Önkormányzatot 

illeti meg, minden egyéb beépített, vagy be nem épített ingóság (tárgyi eszköz) a bérlő tulajdonát 

képezi. 

13. Bérbeszámítás kizárólag a 21/2014 (VI.20.) számú rendeletben foglaltak szerint történhet.  

14. Az Ingatlanon fennálló kötelezés végrehajtása, illetve bármilyen felújítási munkálat elvégzése 

kizárólag a műemlékvédelmi hatóság engedélyével és Vác Város Önkormányzat, mint tulajdonos 

jóváhagyásával lehetséges. 

15. A térfelszínen bármilyen felépítmény elhelyezése, azon átalakítás végzése kizárólag a 

műemlékvédelmi hatóság, illetve Vác Város Önkormányzat, mint tulajdonos engedélyével lehetséges. 

16. Amennyiben a bérlő az Ingatlan térfelszínén engedély nélkül helyez el felépítményt, azt 

átalakítja, illetve előzetes hozzájárulás nélkül végez felújítást/korszerűsítést, a bérleti szerződés 

rendkívüli felmondással felmondható és a bérlő semmilyen jogcímen nem jogosult a költségei 

megtérítésére (bérbeszámításra sem!) és jogalap nélküli gazdagodás jogcímen sem támaszthat igényt a 

bérbeadóval szemben.  

17. A bérlő köteles az Ingatlan területére vonatkozóan a környezetvédelmi, tűzvédelmi, 

munkavédelmi és más hatósági rendelkezésekben, egyéb szabványokban, jogszabályokban és 

előírásokban foglalt kötelezettségeket a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt teljesíteni, valamint 

beszerezni a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges hatósági engedélyeket. A fentiek 

elmaradásából eredő jogkövetkezményekért a bérlő felelősséggel tartozik.  

18. A bérlő köteles a bérleti szerződésben foglaltak szerint a közüzemek vonatkozásában 

valamennyi szolgáltatóval a saját nevében közüzemi szerződést kötni, és a közüzemi díjakat határidőre 

megfizetni. A bérlő köteles a szerződés aláírásától számított hat havonta a közüzemi szolgáltatók 

igazolását arról, hogy tartozása nem áll fenn, a bérbeadó részére bemutatni. A bérbeadó jogosult a 

bérleti szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amennyiben a bérlő az igazolások bemutatása 

iránti kötelezettségének a határidő lejártát követő 60 napon belül nem tesz eleget.   

19. A teraszon levő ládás fák gondozásáról (locsolás, gyomlásás) a bérlőnek kell gondoskodnia, a 

bérbeadó feladata a fák pótlása, szükség esetén.  

20. A teraszon levő acél korlátsor gondozásáról a bérlőnek kell gondoskodnia a bérbeadóval 

történt előzetes egyeztetést követően.  

21. A terasz 1-1 lejárójának két oldalán 58,80 m2 nagyságú zöldfelület található. Bérlő a 

felújításhoz/korszerűsítéshez, illetve a kötelezés helyreállításához a kivitelezés időtartamára ezen 

területet felhasználhatja akként, hogy a növényzet fenntartásáról – bérbeadó főkertészével egyeztetve 

– gondoskodik. Az építési terület mértékében a kivitelezés időtartama alatt a növényzet kiszedéséről, 

ideiglenes elhelyezéséről és visszaültetéséről – bérbeadó főkertészével egyeztetve – a bérlő 

gondoskodik. Amennyiben a kiszedett, adott méretű növényzet elpusztul, akkor a bérlőt azzal 

értékarányban pótlási kötelezettség terheli. Az egyik zöldfelületben levő, főtéri elektromos vételezési 

pont fenntartásáról bérbeadó gondoskodik. Amennyiben annak megléte a kötelezés teljesítését 

akadályozza, úgy azt bérbeadó bérlővel egyeztetve áthelyezi vagy megszünteti. Az egyik zöldfelület 

alatt levő locsolóhálózat üzemeltetéséről bérbeadó gondoskodik. Amennyiben a pince nedvesség 

elleni védelme indokolja az automata öntöző rendszert bérbeadó megszünteti és "kézi" öntözéssel 

gondoskodik a növény állományról. 

22. A pincehelyiséghez tartozik 1-1 db légtechnikai vezeték, amelynek végpontjai és 

anemosztátjai a 3097/2. hrsz-ú ingatlanon találhatók. Amennyiben az előírt kötelezés és a 

felújítás/korszerűsítés csak úgy teljesíthető, hogy a továbbiakban is szükségesek e gépészeti 

berendezések a meglévő helyen vagy új helyen történő elhelyezéssel, úgy a kivitelezés időtartamára a 

3097/2. hrszú ingatlanon bontási és építési munkát végezhet bérlő saját költségére, a bérbeadó 

műszaki ellenőrével történt előzetes egyeztetést követően. E munkák esetében a munkát érintő 



növényzet kiszedéséről, ideiglenes elhelyezéséről és visszaültetéséről bérlő gondoskodik a bérbeadó 

főkertészével történt egyeztetést követően.  

  

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104 

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 7. nap 1200 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 soron következő Gazdasági-

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 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 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, nem lakás célú helyiségét, 5 év határozott időre. 

 

A helyiség jellemzői: 

Alapterület:   -  22 m2  

Műszaki állapot:   -   bérlő a bérleményt megtekintett, és később sem kifogásolható  

  állapotban veszi át.  A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a 

  bérlő kötelezettsége és költsége, bérbeszámítási és kártalanítási igény 

  nélkül. 

 - áram - víz- csatorna 

Tevékenységi kör:   -  kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 

 

A pályázati bérleti díj:  31.580,-Ft/m2/év + Áfa (22 m2) azaz 57.897,-Ft,-Ft/hó + Áfa 

 

Biztosíték (pályázati): nettó 2 havi bérleti díj, azaz 115.794,-Ft 

Biztosíték: a GVVB által jóváhagyott nettó bérleti díj háromszorosa (beszámítva a pályázati biztosíték 

összegét) 

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2020. 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 befizetésének igazolása 

- 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: 2019. június 7. nap 1200 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 soron következő Gazdasági-

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 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 Önkormányzat nevében és képviseletében 

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege  

bérbeadásra hirdeti 

- nyílt pályáztatás útján -  

 
 

a Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, Nagymező utca 1. szám alatti, 4518/11/A/46 

hrsz-ú, társasházi, nem lakás célú helyiségét, 3 év határozott időre. 

 

A helyiség jellemzői: 

Alapterület:   -  103 m2  

Műszaki állapot:   -   bérlő a bérleményt megtekintett, és később sem kifogásolható  

  állapotban veszi át.  A tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a 

  bérlő kötelezettsége és költsége, bérbeszámítási és kártalanítási igény 

  nélkül. 

 - áram - víz- csatorna 

Tevékenységi kör:   -  kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 

 

A pályázati bérleti díj:  14.166,-Ft/m2/év + Áfa (103 m2) azaz 121.590,-Ft/hó + Áfa 

 

Biztosíték (pályázati): nettó 2 havi bérleti díj, azaz 243.180,-Ft 

Biztosíték: a GVVB által jóváhagyott nettó bérleti díj kétszerese (beszámítva a pályázati biztosíték 

összegét) 

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2020. 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 befizetésének igazolása 

- 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: 2019. június 7. nap 1200 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 soron következő Gazdasági-

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 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 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:   -   bérlő a bérleményt megtekintett, és később sem kifogásolható  

  állapotban veszi át.  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:  31.367,-Ft/m2/év + Áfa (44 m2) azaz 115.012,-Ft/hó + Áfa 

Biztosíték (pályázati): nettó 2 havi bérleti díj, azaz 230.024,-Ft 

Biztosíték: a GVVB által jóváhagyott nettó bérleti díj kétszerese (beszámítva a pályázati biztosíték 

összegét) 

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2020. 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 

- 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: 2019. június 7. nap 1200 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 soron következő Gazdasági-

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 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 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 - gáz 

Tevékenységi kör:   -  kereskedelem-szolgáltatás 

 

A pályázati bérleti díj:  22.722,-Ft/m2/év + Áfa (87 m2) azaz 164.734,-Ft/hó + Áfa 

 

Biztosíték (pályázati):   nettó 2 havi bérleti díj, azaz 329.468,-Ft 

Biztosíték: a GVVB által jóváhagyott nettó bérleti díj kétszerese  

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2020. évben. 

 

A bérleti szerződés 5 határozott időre szól 1 év bérbeszámítással. A pályázat nyertese a helyiség 

rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez a kiírásban szereplő munkanemet elvégzi, melyet a 

Váci Városfejlesztő Kft. műszaki ellenőre 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 befizetésének igazolása 

- 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: 2019. június 7. nap 1200 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 soron következő Gazdasági-

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt, melyről 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 Önkormányzat nevében és képviseletében 

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege  

bérbeadásra hirdeti 

- jelentkezés sorrendjében -  

 
Vác Város Önkormányzatának tulajdonában álló Vác, Budapesti főút 21. szám alatti, társasházi, 

3518/A/1 hrsz-ú, nem lakás célú helyiséget, 5 év határozott időre. Az ingatlan műemléki épület. 

 

A helyiség jellemzői: 

Alapterület:  - 29 m2 (üzlethelyiség) + 10 m2 (raktárhelyiség) 

Műszaki állapot:   - víz-csatorna, és áram közművekkel ellátott  

 - bérlő a bérleményt megtekintett, és később sem kifogásolható  

  állapotban veszi át.  A tevékenység folytatásához szükséges   

  kialakítás a bérlő kötelezettsége és költsége, bérbeszámítási és  

  kártalanítási igény nélkül. 

Tevékenységi kör: kereskedelem-szolgáltatás 

 

A bérleti díj: 10.280,-Ft/m2/év + Áfa (39 m2) azaz 33.410,-Ft/hó + Áfa 

Biztosíték pályázati: nettó 2 havi bérleti díj, azaz 66.820,-Ft. 

Biztosíték: a GVVB által jóváhagyott nettó bérleti díj kétszerese (beszámítva a pályázati biztosíték 

összegét) 

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2020. 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 

- 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: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

- írásban a Váci Városfejlesztő Kft-nek - Vác, Köztársaság 34. - címezve 

- az érkezési sorrendben benyújtott pályázat/ok/ elfogadásáról a soron következő 

Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt 

 

Szerződéskötés feltétele: 

- A Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntése a pályázat 

elfogadásáról 

- a kiírt összegű biztosíték befizetését igazoló csekk vagy átutalási megbízás banki igazolása 

- 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 Önkormányzat nevében és képviseletében a 

Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege 

lakást hirdet bérbeadásra 

3 év határozott időre 

SZOCIÁLIS alapon 

 

 

 

Az ingatlan címe: Vác, Kölcsey Ferenc utca 19. 5. emelet 2. szám 

 

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: 8.622, -Ft/hó (205,28,-Ft/m2/hó) + közös költség 

 

Külön szolgáltatások 

- Takarítás 500,-Ft 

- Felvonó használat 300,-Ft   

- Kaputelefon 50,-Ft  

 

 

A bérleti jogviszony időtartama: 3 év határozott idő 

 

Lakás megtekintésének időpontja: 2019. április 25. 10:20 – 10:35 

 

A pályázatok benyújtásának módja: formanyomtatványon  

A formanyomtatvány személyesen, a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részleg irodájában 

vehető át (Vác, Köztársaság út 34.). 

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 10. 12:00  

 

A pályázatokat a Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a határidőt követő 

bizottsági ülésén bírálja el, amelyről csak a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó kap értesítést. 

Amennyiben a pályázatot elnyerő a felhívástól 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: 27/510-104/21 mellék Trieb Dóra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a 

Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege 

lakást hirdet bérbeadásra 

3 év határozott időre 

SZOCIÁLIS alapon 

 

 

 

Az ingatlan címe: Vác, Kölcsey Ferenc utca 17. fsz. 4. szám 

 

Az ingatlan adatai: 2 szoba, 52 m2 alapterületű, összkomfortos  

Az ingatlan műszaki jellemzői:  

- a lakás jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül bérbeadásra 

- közműellátottság: víz-csatorna, áram, gáz, távhő 

• Alaplakbér: 11.930, -Ft/hó (229,42, -Ft/m2/hó) + közös költség 

 

Külön szolgáltatások 

- Takarítás 500,-Ft 

- Kaputelefon 50,-Ft  

 

A bérleti jogviszony időtartama: 3 év határozott idő 

 

Lakás megtekintésének időpontja: 2019. április 25. 10:00 – 10:15 

 

A pályázatok benyújtásának módja: formanyomtatványon  

A formanyomtatvány személyesen, a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részleg irodájában 

vehető át (Vác, Köztársaság út 34.). 

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 10. 12:00 

 

A pályázatokat a Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a határidőt követő 

bizottsági ülésén bírálja el, amelyről csak a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó kap értesítést. 

Amennyiben a pályázatot elnyerő a felhívástól 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: 27/510-104/21 mellék Trieb Dóra 
 

 


