
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 

2017. október 1. napján fennálló állapot szerint 
Hasznosításra-értékesítésre kijelölt mezőgazdasági földterületek 

 
Külterület 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Erős dűlő   070/3   1956   legelő 
     

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Öreggombás   0179   2234   legelő 
 

 dűlő neve  hrsz.     m2     művelési ág  

Látóhegy   0185/4   9261   gyümölcsös 
     0185/12   2901   szántó 
  0189/2  2915   szántó 
 

 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 

Székhegy  20011/11  5530   legelő 
 20039  2627            kert-gyüm    
 

  dűlő neve    hrsz.  m2     művelési ág 

Diósvölgy  20244/6-ból 3883 kert 
  20249/17   800   kert 
  201261/3 1480 kert 
  20261/5 1464 kert 
  20261/10 3000 szántó 
     

 dűlő neve     hrsz.     m2     művelési ág 

Spinyér 20635/1  4897 szőlő, kert, gyüm. 
     20635/2      489   kert 
     20637/1     3811   szántó-legelő 
     20638    5699   szántó 
     20640    4891   gyüm.-szántó 
  20690/2    2741   szántó 
  20725    3654   gyümölcsös 
     20737    2594   szántó   
     20741    3062   gyüm.-erdő 
     20743    3070   szántó 
     20748    5590   szántó-gyüm. 
     20749    4574   szántó 
     20750-ből   3174   gyüm. kert 
     20757/3        693   kert 



     20758/9   1668   kert 
     20758/10   1291   szántó 
     20758/16    1868   szántó 
     20758/17    1112   kert 
     20758/19   1995   szántó 
     20758/23   2571   szántó 
     20762/6    803   kert 
     20762/7    803   kert 
     20762/8    807   kert 
     20775/4    2227   kert 
     20775/6    1737   kert 
     20775/7   2421   kert 
     20775/10   1474   kert 
     20775/13   1239   kert 
     20781   4043   szántó-gyüm 
     20787   2417   kert-szőlő 
     20790     581   kert 
     20800/4   1174   szántó 
     20805/2   3678   szántó-erdő 
     20825/3   3371   gyümölcsös 
     20833/1   2824   szántó 
     20833/2   2558   szántó 
     20834/7   1043   kert 
     20844/2-ből  4 ha 5331  szántó 
     20846/1-ből  2579   szántó-gyüm. 
     20849/1   2239   kert 
     20849/3   2310   kert 
     20850   5649   szántó  
 
  

 dűlő neve     hrsz.   m2     művelési ág 

Grónár     20901/4   4011   szántó 
     20903   3240   szántó 
     20951   4236   szántó 
     20974   7254   szántó 
     20975/1-ből  1615  . szántó  
  

 dűlő neve     hrsz.   m2     művelési ág 

Patakvölgy-Patakföld  21026   4947   szántó, gyüm. 
     21037   2671   gyüm. 
     21050/1-ből  3745 .  szántó   
     21066   2109   szőlő 
     21160   1242   kert 
  21202/5 1777   szántó 
  21205 2126   erdő 
  21223 3469   gyüm. 
     21229   8878   gyüm. 
     21232   5924   gyüm. 
     21235   6477   szántó 
     21250   15356   gyüm-szántó 
     21302   1076   kert 
     21304   2617   szántó 
     21305   1491   legelő 
     21306/1   5848   erdő 
     21306/2   2979   erdő 
     21310   2441   gyüm. 
     21312   2754   legelő 
     21314   5276   szántó 
     21318/1   2483   legelő 
     21414/1   2018   gyüm. 



     21414/3   2885   gyüm. 
 

 dűlő neve     hrsz.    m2     művelési ág 

Gombás 23001   2094   kert 
  23002   1562   kert 
  23007   1527   kert 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében 

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege  

bérbeadásra hirdeti 

- nyílt pályáztatás útján, felújítással -  

 

 

Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, Március 15. tér 22. fsz. 17. szám alatti, társasházi, 

3188/A/17 hrsz-ú, nem lakás célú helyiségét, 5 év határozott időre, 1 év bérbeszámítással. Az ingatlan 

műemlékvédelem alatt áll, MIII 7454 műemléki törzsszámon nyilvántartva. 

 

A helyiség jellemzői: 
Alapterület:   -  208 m2  

Műszaki állapot:   -   A bérlőnek vállalnia kell a járulékos ktg-ek megfizetését úgymint, tervezés, 

szakértői, hatósági díjak stb. Továbbá a helyiség rendeltetésszerű használatra 

alkalmassá tételéhez az alábbi munkanemek elvégzését:  

 vakolatjavítás portálcserék helyén 

 glettjavítás vakolt felületen 

 festés diszperziós festékkel 

 padlóburkolás ragasztott greslappal 

 galériára vezető acéllépcső és acél korlátelemek pótlása 

 szaniterek pótlása szerelvényekkel 

 radiátorok pótlása szerelvényekkel 

 lámpatestek pótlása 

Ezek a munkanemek nem tartalmazzák a funkciótól függő berendezések, bútorok beépítését, 

elhelyezését, nyílászárók felújítását, mely bérlő kötelezettsége és költsége. 
Közmű állapot: - áram - víz-csatorna – gáz vételi lehetőség 

Tevékenységi kör:   -  vendéglátás-kereskedelem-szolgáltatás 

Bírálati szempont: Főtér arculatához illő tevékenységi kör megtartása 

A pályázati bérleti díj: 300.000,-Ft/hó + Áfa 

 
Biztosíték (pályázati):   nettó 2 havi bérleti díj, azaz 600.000,-Ft 

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2019. évben. 

 

A bérleti szerződés 5 határozott időre szól 1 év bérbeszámítással, a bérleti díj 50%-nak az erejéig azzal, 

hogy a pályázatot elnyerő a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez a kiírásban 

szereplő munkanemet elvégzi, melyet a Váci Városfejlesztő Kft. műszaki ellenőre igazol. A munka 

elvégzésének határideje a helyiségre vonatkozó bérleti szerződés aláírásának napjától számított 6 hónap. 

 

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: 2018. január 12. (péntek) 12 00 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 

- 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:  13.457,-Ft/m2/év + Áfa (103 m2) azaz 115.506,-Ft/hó + Áfa 

 

Biztosíték (pályázati): nettó 2 havi bérleti díj, azaz 231.012,-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 2018. 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: 2018. január 12. (péntek) 12 00 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, 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:   -  36,7 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 - gáz-víz- csatorna 

Tevékenységi kör:   -  kereskedelem-szolgáltatás 

 

A pályázati bérleti díj:  15.255,-Ft/m2/év + Áfa (36,7 m2) azaz 46.655,-Ft/hó + Áfa 

 

Biztosíték (pályázati): nettó 2 havi bérleti díj, azaz 93.310,-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 2018. 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: 2018. január 12. (péntek) 12 00 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:  21.585,-Ft/m2/év + Áfa (87 m2) azaz 156.491,-Ft/hó + Áfa 

 
Biztosíték (pályázati):   nettó 2 havi bérleti díj, azaz 312.982,-Ft 

Biztosíték: a GVVB által jóváhagyott nettó bérleti díj kétszerese  

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2018. 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: 2018. január 12. (péntek) 12 00 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 

- nyílt pályáztatás útján -  

 
 

Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, társasházi, 4520/A/1 

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

 

A helyiség jellemzői: 

Alapterület:   -  142 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 

 

A pályázati bérleti díj:  21.089,-Ft/m2/év + Áfa (142 m2) azaz 249.553,-Ft/hó + Áfa 

 

Biztosíték (pályázati):   nettó 1 havi bérleti díj, azaz 249.553,-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 2018. 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 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: 2018. január 12. (péntek) 12 00 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 Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, Radnóti úti pavilonokat külön-külön (1. szám-2. 

szám), 3 év határozott időre. 

 

A helyiség jellemzői: 

Alapterület:   -  13 m2 /db 

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 

 

A bérleti díj: 10.170,-Ft/m2/év + Áfa (13 m2)/db azaz 11.018,-Ft/hó + Áfa/db 

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2018. évben 

Biztosíték: nettó 1 havi bérleti díj, azaz 11.018,-Ft/db 

 

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 a kiírt összegű biztosíték befizetést igazoló csekk vagy átutalási megbízás 

banki igazolásának másolatát  

- 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 

 

Az ingatlan bérbevétele: jelentkezés sorrendjében, a kiírási feltételek elfogadásával, írásban. A 

bérleti szándék benyújtható Váci Városfejlesztő Kft-nek címezve -  Vác, Köztársaság út 34. 

 

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, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós 

pavilont, 3 év határozott időre. 

 

A helyiség jellemzői: 

Alapterület:   -  47 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 

 

A bérleti díj: 10.040,-Ft/m2/év + Áfa (47 m2) azaz 39.324,-Ft/hó + Áfa 

A bérleti díj minden év január 01-től az infláció mértékével emelkedik, először 2018. évben 

Biztosíték: nettó 1 havi bérleti díj, azaz 39.167,-Ft 

 

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 a kiírt összegű biztosíték befizetést igazoló csekk vagy átutalási megbízás 

banki igazolásának másolatát  

- 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:  2018. január 12. (péntek) 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 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 / Postán 



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: 17.870,-Ft/m2/év + Áfa (39 m2,) azaz 58.078,-Ft/hó + Áfa 

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2018. évben. 

Biztosíték: nettó 3 havi bérleti díj, azaz 174.234,-Ft. 

 

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 

 
 

 


