
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án megtartott soron 

kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Parafix Kft. ingatlanhasznosítási kérelméről 

8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

355/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata 

a Parafix Kft. ingatlanhasznosítási kérelméről 

 

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi támogatását adja – a nemzeti vagyonról 

szóló törvényben foglaltak betartásával – az Önkormányzat tulajdonát képező, 2420/2. hrsz-ú 

ingatlan (Tiszti Klub) épülete mintegy 300 m² területének bérbeadásához.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a – határozat mellékletét 

képező – versenyeztetési felhívás közzétételére. 

A Képviselő-testület a versenyeztetési felhívás elbírálásáról a 2015. október 27-i ülésén dönt. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Melléklet a 355/2015. (X.6.) Kt. sz. határozathoz” 

 

Versenyeztetési felhívás ingatlan hasznosítására 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2451 Ercsi, Fő utca 20.) nyílt versenyeztetés 

útján, maximum 1 éves időtartamra, 60 napos indokolás nélküli felmondási lehetőség 

kikötésével hasznosításra – bérbevételre – kínálja az Ercsi „Tiszti-klub” elnevezésű, 2420/2. 

hrsz-ú, 1/1 önkormányzati tulajdonú, összesen 4864 m2 területű ingatlanon található, 650 m2 

hasznos alapterületű „gazdasági épület” besorolású épület mintegy 300 m2 alapterületű 

ingatlanrészét.  

A hasznosítással kapcsolatos hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése a bérlő 

feladata. 

A felhívásra az ajánlatot Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2451 Ercsi, 

Fő utca 20.) kell írásban eljuttatni Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

címezve. 

Az ajánlat beadási határideje: 2015.10.20. 14.00 óra 

A versenytárgyalással kapcsolatban felvilágosítást ad Győri Máté polgármester a  

06-25-515-600-as telefonszámon.  

Az ajánlatok bontása 2015. 10. 20.-án 14.15 órakor Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának tanácstermében történik. 

A kiíró előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlata mellékletéhez szerződéstervezetet csatoljon. A 

kiíró fenntartja az eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, ha az ajánlat nem érkezik be 

a felhívásban meghatározott határidőre, illetve annak lejárta után érkezik a Hivatalba, vagy a 

benyújtott ajánlatok nem felelnek meg a versenyeztetési felhívásban előírtaknak. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a versenyeztetési felhívás feltételeinek elfogadására, 

- a bruttó ajánlati árat, 

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti 

cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, 

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok, 

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel, 

- annak meghatározását, hogy ajánlattevő hozzájárul-e a többi ajánlattevővel való együttes 

tárgyaláshoz. 

 

Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minimum két példányban 

(egy eredeti és egy másolati példány) kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló 

időpontig és helyre (címre), az adott eljárásra utaló jelzéssel, személyesen vagy postai úton 



benyújtani. 

 

Az ajánlattevő nem tilthatja meg az alábbi adatok, tények nyilvánosságra hozatalát: név 

(cégnév), lakóhely (székhely), olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál 

értékelésre kerül. 

 

 

Ercsi, 2015. október 6.  

 

                         Győri Máté sk. 

                          polgármester 

 

 

 


