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Részletes Pályázati kiírás 
Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan  

nyilvános pályázat útján történő értékesítésére 
 
A Kiíró Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint Kiíró (a továbbiakban: "Önkormányzat") 
nyilvános pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére: 
 
 

Cím 
Ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezése 

Övezeti besorolás Telek 
alapterülete 

Bruttó 
induló  

(licit) ár 
Pályázati 
biztosíték 

Szentendre, Duna 
korzó 919/1 hrsz-ú 

(természetben 
Bolgár-Kertész utcai 

parkoló) ingatlan 
 
 
 
 

 
kivett 

beépítetlen 
terület 

 
Vi/5 

(intézmény terület,  
a SZÉSZ tervezet 

szerint)* 

 
 

4.261 m2 
(telekalakítást 

követően) 

 
 

334.264.000,- 
Ft** 

 
 

5.000.000,- Ft 
 

 
 
*Jelen pályázati kiírás kifejezett célja az ingatlanon létrejövő intézményi funkció (iroda, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, stb.), és a fő rendeltetéshez szükséges gépjármű elhelyezésén kívül további 
100 db közhasználat céljára szolgáló parkoló kialakítását célzó beruházás létrehozása.  
 
Az Önkormányzat célja az ingatlan értékesítése oly módon, hogy az ingatlanon megvalósuló beruházás 
eredményeként létrejövő társasház épületegyüttesben az Önkormányzat tulajdonjogot szerezzen az ingatlanra 
előírt 100 db közhasználat céljára szolgáló parkolóra. 
 A pályázó árajánlata két részből áll: 

I. Az ingatlan bruttó vételára 
II. A beruházás megvalósítását követően az Önkormányzat tulajdonába kerülő 100 db közhasználatú parkolót - 

melynek legalább 75 %-ának árvízmentes és fedett kialakításúnak kell lennie – magában foglaló önálló, 
tehermentes társasházi albetét (a továbbiakban: Parkoló) bruttó vételára 

A 4. sz. melléklet tartalmazza a parkolókra vonatkozó főbb műszaki paramétereket és elvárt megépülési határidőket, 
ütemezést). 
Nyertes az a pályázó, aki a fenti I. („Ingatlan vételár”) és II. („Parkoló értékesítési ár”) pont szerinti értékek 
különbözeteként (I. mínusz II.) a legmagasabb pozitív összegű árajánlatot adja.  
Az Önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) 
szerint az ingatlan parkoló övezetbe tartozik. A tervezési folyamatban lévő Szentendre Építési Szabályzat 
(továbbiakban: SZÉSZ) hatályba lépése után fogja biztosítani a fenti beruházás megvalósításához szükséges építési 
jogokat, mely alapján az ingatlanon intézményi funkció és parkoló létesíthető. (A 3. sz. melléklet tartalmazza a SZÉSZ 
tervezet szerinti, Vi/5 övezetre vonatkozó tervezett előírásokat és paramétereket.)  
 
**A jelenleg 4.565 m2 alapterületű 919/1 hrsz-ú ingatlan telekalakítása folyamatban van. A Kertész utca tervezett 
szélesítését követően a 919/1 hrsz-ú ingatlan alapterülete várhatóan 4.261 m2-re csökken. A pályázatban meghatározott 
induló telek vételár ezen csökkent telekterületre vonatkozik. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti 
meg. Az állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) jogosult 
eljárni. 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2017. (V.11.) Kt. sz. határozata alapján került az ingatlan 
értékesítési pályázaton kiírásra. 
 
Ajánlattételre jogosult minden természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen 
lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn. 
Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat és licittárgyalás alapján a legmagasabb pozitív 
összegű árajánlatot tevő pályázó részére történik, melyről a végső döntést a Városfejlesztési, Jogi, és Pénzügyi 
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Bizottság elnöke, vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági tag és a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa 
(továbbiakban: Munkacsoport) által készített összegzés alapján az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 17. § szerint a Képviselő-
testület hozza meg.  
 
Pályázati ajánlat A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 

1. Pályázó nevét, címét, székhelyét, a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó 
ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, amely az induló licit árnál kevesebb nem lehet, valamint 
a 100 db közhasználatú parkoló tehermentes társasházi albetétjének önkormányzat részére történő 
eladási árára vonatkozó ajánlatot. (1. sz. melléklet) 

2. A pályázati biztosíték befizetésének banki igazolását.  
3. Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 

kötelezettség vállalásáról. (2. sz. melléklet) 
4. Adóiroda - 30 napnál nem régebbi - nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak helyi adó tartozása nem 

áll fenn az Önkormányzattal szemben.  
5. Közgazdasági Iroda - 30 napnál nem régebbi - nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak semmilyen 

lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn az Önkormányzattal szemben.  
 

Pályázati biztosíték A pályázat érvényességének feltétele a pályázati biztosíték befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása a pályázati 
ajánlat mellékleteként. 
A pályázati biztosíték pályázati határidőig történő teljesítésének elmaradása, továbbá a pályázati biztosíték igazolásának 
hiánya nem pótolható hiányosság és az a pályázat érvénytelenségét eredményezi. 
A pályázati biztosítékot az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731292 számú bankszámlájára kell 
befizetni. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a „pályázati biztosíték” megnevezést, ill. az ingatlan helyrajzi számát. 
Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba is beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázók 
részére az általuk befizetett pályázati biztosíték az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül, kamatmentesen 
visszajár. Szintén 15 munkanapon belül kamatmentesen visszafizeti az Önkormányzat a pályázati biztosítékot a 
pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
 
Pályázat beadásának határideje: 2017. június 8.  900 
 

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató 
 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Módja: A pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton. Az 

ajánlatot zárt borítékban „919/1 hrsz” jeligével 2 példányban 
kell benyújtani, minden oldalát aláírva, 1 példányt „eredeti” és 
1 példányt „másolat” megjelöléssel kell ellátni. Ha az 
ajánlattevő ezt elmulasztja, az Önkormányzat választ egyet a 
beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti 
példány funkcióját tölti be. Ha példányok között eltérés adódik, 
az „eredeti” megjelölt, vagy az Önkormányzat által eredetinek 
választott pályázati példányban foglaltak az irányadók. 

 
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A 
késve érkezett ajánlatokat az Önkormányzat érvénytelennek minősíti. 
 
Pályázat bontásának időpontja:  2017. június 8. 900 

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal I. em. tárgyaló 
 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
A pályázat bontása - külön meghívó nélkül - a megjelent pályázók jelenlétében történik. 
 
 
Licittárgyalás időpontja:  2017. június 8. 900 Helye:        Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal I. em. tárgyaló 
 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
 
Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat a Munkacsoport megvizsgálja. 

Amennyiben az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003 
(VI.18.) Önk. sz. rendeletben foglalt feltételek teljesültek, 
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abban az esetben Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a végső döntést az eredményhirdetésnél írt határidőn 
belül meghozza, azaz nyertest hirdet és az Önkormányzat 
szerződést köt a nyertes pályázóval. A pályázat nyertese a 
licittárgyalás lezárását követően az I. („Ingatlan vételár”) és II. 
(„Parkoló értékesítési ár”) pont szerinti értékek 
különbözeteként (I. mínusz II.) a legmagasabb pozitív összegű 
vételárat ajánló, és érvényes ajánlatot tevő pályázó. 

 
 
Eredményhirdetés:  a pályázat eredményét a Munkacsoport által készített összegzés 

alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
állapítja meg a soron következő testületi ülésen, indokolt 
esetben a döntést hozó szerv további 60 nappal a döntés 
határidejét meghosszabbíthatja. A bírálat eredményéről az 
ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban 
értesíti. 

 
Regisztráció: A pályázati regisztráció a bontás meghirdetett időpontjában történik. 
A pályázó köteles a bontáson és a licittárgyaláson személyesen megjelenni olyan időpontban, hogy regisztrálása a 
fentiek szerint megtörténhessen. 
Gazdasági társaságok képviselői egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal, és aláírási címpéldánnyal vagy aláírás 
mintával, az egyéb szervezetek a hatósági bejegyzésüket igazoló dokumentummal és aláírási címpéldánnyal, 
természetes személyek érvényes személyazonosságot igazoló okmányok bemutatásával kötelesek magukat igazolni. 
A pályázó közjegyzői okiratba foglalt vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazással is képviseltetheti magát a 
pályázat bontásánál és a licittárgyaláson. 
A bontás alkalmával a Munkacsoport megállapítja, hogy mely ajánlatok érvényesek, illetve hogy mely ajánlatok 
esetében szükséges hiánypótlás. A pályázati tárgyaláson, csak az az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát a 
Munkacsoport nem minősítette érvénytelennek. 
Érvénytelen az ajánlat, ha  

- a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható, 
- az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 
- olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton, 
- a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,  
- a nem tesz ajánlatot az ingatlan vételárára, és/vagy a parkoló értékesítési árára, 
- a hiánypótlás felhívásban foglaltaknak a meghatározott határidőn belül nem tesz eleget. 

Hiánypótlás esetén a Munkacsoport megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ajánlattevőt, ha 
- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi feltételeinek (kivéve, ha az ajánlatot érvénytelennek 

minősítették), 
- a pályázati felhívásban meghatározott mellékletek valamelyikét nem tartalmazza – kivéve a pályázati 

biztosítékról szóló igazolást. 
 
Licittárgyalás: Az Önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázatok bontása után az érvényes ajánlatok között 
licittárgyalásra kerül sor. A licit tárgya: az „Ingatlan vételár” és az Önkormányzat számára létesítésre és értékesítésre 
kerülő közhasználatú „Parkoló értékesítési ár” közötti különbözet. Amennyiben az összes ajánlat érvényes és 
hiánytalan, a bontás után közvetlenül sor kerül a licittárgyalásra, azonban ha hiánypótlás szükséges, akkor a 
hiánypótlási határidő leteltét követően a Munkacsoport által meghatározott időpontban kerül sor a licittárgyalásra. 
Ha a beérkezett vagy a licittárgyalás során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlattevő sem 
tesz, a tárgyalást vezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre 
kerül. 
 
A legmagasabb ajánlati bruttó vételár különbözet az induló licit ár. A licit lebonyolítása során az ajánlatokat legalább a 
licitet levezető személy által meghatározott összeggel lehet emelni, de minimum 100.000,- Ft-tal. A licit nyertese a 
legmagasabb bruttó vételár különbözetet ajánló pályázó (a bruttó vételár különbözet növelésével az Ingatlan vételára 
nő). A licitvezető személy a tárgyalást lezárja, ezt követően a pályázó újabb ajánlatot érvényesen nem tehet. A 
licittárgyalás teljes folyamata jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, melyet a jelenlevők kötelesek aláírni.  
Az ajánlat hatálya megszűnik, ha más ajánlattevő kedvezőbb árat ajánl, vagy ha a versenyeztetési eljárás nyertes 
kihirdetése nélkül fejeződik be. A legmagasabb vételárat ajánló pályázó az ajánlatához 90 napig kötve marad. A Ptk. 
6:76. (1) bekezdése alapján a szerződés a nyertes kihirdetésével az elért bruttó vételár különbözet szerinti Ingatlan 
vételáron és Parkoló értékesítési áron létrejön oly módon, hogy a Parkoló értékesítési ára az ajánlatban szereplő ár, az 
Ingatlan vételára pedig a Parkoló értékesítési ára a licittárgyalás során a licit nyertese által tett bruttó vételár 
különbözettel növelve.  
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Adásvételi szerződés megkötése és hatályba lépése: Tekintettel arra, hogy a hatályos HÉSZ nem teszi lehetővé a pályázattal célzott beruházás megvalósítását, valamint 
telekalakítási eljárás van folyamatban, az Önkormányzat a nyertes pályázóval adásvételi előszerződést köt, melyet az 
ajánlattevő köteles a nyertes kihirdetéséről történő értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megkötni.  Az 
előszerződés megkötésekor vevő az „Ingatlan vételár”-ának 10 %-át, mint foglalót köteles megfizetni, melybe a 
pályázati biztosíték beleszámít. 
A végleges adásvételi szerződés megkötésére a SZÉSZ hatályba lépését követő 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi 
szerződés megkötésekor esedékes az első vételárrészlet, amely az „Ingatlan vételár” és a „Parkoló értékesítési ár” 
közötti különbözet 100 %-a, és amelybe az előszerződés során megfizetett foglaló (az „Ingatlan vételár” 10 %-a) 
beleszámít. Az Önkormányzat a vételár hiánytalan megfizetéséig jogosult tulajdonjogát fenntartani az ingatlanon. 
Amennyiben a SZÉSZ a 3. sz. mellékletnél kedvezőtlenebb feltételek szerinti tartalommal lép hatályba, vevő a SZÉSZ 
hatálybalépését követő 30 napon belül jogosult – a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül – elállni. 
Vevő a tervezés során folyamatosan egyeztet az Önkormányzattal, különös tekintettel a Parkoló kialakítás tervezésére. 
A tervek ezen része az Önkormányzat által  írásban jóváhagyandó, melynek elmaradása esetén az Önkormányzat a telek 
ingatlan adásvételi szerződéstől elállhat. 
A beruházás építési engedélye jogerőre emelkedését, de legkésőbb a SZÉSZ hatálybalépését követő 6 hónap elteltével 
esedékes az „Ingatlan vételár” fennmaradó részének hiánytalan megfizetése. Vevő 30 napos fizetési késedelme esetén 
az Önkormányzat jogosult elállni a szerződéstől a foglaló jogkövetkezményeinek érvényesítése mellett. 
 
Az Önkormányzat a vételár hiánytalan megfizetését követően köteles kiadni tulajdonjog bejegyzéshez hozzájáruló 
nyilatkozatát, valamint az ingatlant a Vevő birtokába bocsátani. Vevő tulajdonjog bejegyzését követő 15 napon belül 
köteles az épület engedélyezési záradékkal ellátott tervrajzának megfelelően – saját költségén - a társasház alapítási 
szándékot alapító okiratba foglalni, és az előzetes alapítás tényének az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet tulajdoni 
lapjára történő feljegyzése iránt intézkedni. 
A társasház alapítás tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzését követő 30 napon belül felek a Parkoló adásvételére 
vonatkozó előszerződést kötnek. A „Parkoló értékesítési ár”-át az Önkormányzat a Vevő kérésére, a Vevő által létesített 
banki letéti számlára helyezi az előszerződés megkötését követő 5 napon belül. 
Vevő az ingatlan birtokába adását követő 2 éven belül saját költségén köteles  

- a Parkolót megépíteni,  
- az épületre a használatbavételi engedélyt megszerezni,  
- a társasházat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, 
- a társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 30 napon belül a Parkoló önálló, tehermentes 

társasházi albetétjére vonatkozó adásvételi szerződést megkötni az Önkormányzattal a pályázat során 
ajánlott „Parkoló értékesítési áron”. Vevő részére a parkoló albetétjének vételára tulajdonjog bejegyzéshez 
hozzájáruló nyilatkozatának kiadásával egyidejűleg esedékes (letétbehelyezés estén a banki letétből történő 
kiadással). 

 
Amennyiben Vevő a birtokbavételét követő 2 éven belül nem tesz eleget fenti kötelezettségeinek, a határidő leteltét 
követő naptól a parkoló albetétjére vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő tulajdonjog bejegyzési 
hozzájárulás kiadásáig terjedő időre késedelmi kötbért köteles fizetni az Önkormányzat számára. A késedelmi kötbér 
mértéke 50.000,- Ft/nap. Az Önkormányzat jogosult a késedelmi kötbért a parkoló albetétjenek vételárába történő 
beszámítással érvényesíteni.  
6 hónapot meghaladó késedelem esetén az Önkormányzat jogosult elállni a parkoló albetétre vonatkozó adásvételi 
szerződéstől, és 36.000.000.- Ft meghiúsulási kötbért követelni Vevőtől. Az Önkormányzat elállása esetén, amennyiben 
a „Parkoló értékesítési ár” banki letétbe került, a letét az Önkormányzat részére kerül kiadásra. 
 
Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. 
(VI.18.) Önk. sz. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján „Önkormányzati vagyontárgy értékesítése esetén az adásvételi 
szerződést ellenjegyző ügyvéd, valamint az ingatlanforgalmi értékbecslő kiválasztása az önkormányzat joga.” 
 
A befizetett pályázati biztosíték a megkötött adásvételi szerződésben a foglalóba, és a vételárba beszámításra kerül. 
Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem 
köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, a pályázati biztosítékot elveszti. Amennyiben a pályázat 
nyertese nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, az Önkormányzat jogosult a pályázat 
nyerteséhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a szerződéstől elállni, és döntése szerint a második legmagasabb 
vételárat ajánló ajánlattevővel kísérli meg a szerződés megkötését az általa ajánlott vételáron.   
 
Vételár megfizetése: Az előszerződés megkötésekor az „Ingatlan vételár”-ának 10%-át, mint foglalót köteles megfizetni a pályázó, mint 
vevő, melybe a pályázati biztosíték beleszámít. Az adásvételi szerződés megkötésekor esedékes az első vételárrészlet, 
mely az „Ingatlan vételár” és a „Parkoló értékesítési ár” közötti különbözet 100%-a, és amelybe az előszerződés során 
megfizetett foglaló (az „Ingatlan vételár” 10 %-a) beleszámít. A beruházás építési engedélye jogerőre emelkedését, de 
legkésőbb a SZÉSZ hatálybalépését követő 6 hónap elteltével esedékes az „Ingatlan vételár” fennmaradó részének 
hiánytalan megfizetése. 
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Az Önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár 30 napos fizetési 
késedelme esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot, melyet az Önkormányzat, mint eladó a pályázóhoz, 
mint vevőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával gyakorolhat. A pályázó a teljes vételár kiegyenlítését követően 
léphet az ingatlan birtokába. A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei, valamint az 
energetikai tanúsítvány elkészítése, a társasház alapítás költségei a pályázót, mint vevőt terhelik (pl. ügyvédi munkadíj, 
igazgatási szolgáltatási díj, illeték).  
 
Egyéb tájékoztatás: Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás mellékleteit képező adatlapok (1. és 2. sz. melléklet), 
továbbá a 3. sz. melléklet tájékoztató jelleggel, valamint a 4. sz. melléklet az önkormányzat számára létesítendő 
közhasználatú parkolók kialakítására vonatkozó melléklet. 
Az Önkormányzat javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére 
szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.  
 
Az Önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanon jelenleg elhelyezkedő szabadtéri parkoló feltöltésre 
létesült, mely alatt a 88-U/2013. szerződés számú ÚTI-H Bt. által készített részletes helyszínrajz szerinti regionális 
szennyvízvezeték húzódik. Az ingatlannal határos 83/6 hrsz-ú Duna korzó (Dózsa György út) ingatlana magaspart / 
töltés, mely árvíz esetén töltésként funkcionál. Az ingatlan területe mélyfekvésű, az épületegyüttes létesítésekor a 
Közép-Duna–völgyi Vízügyi Igazgatósággal és az Országos Katasztrófavédelemi Központtal egyeztetni, engedélyeket 
beszerezni, az előírásokat betartani szükséges. Ezen tájékoztatásban foglaltakkal kapcsolatban esetleges felmerülő 
károkért, többletköltségekért az Önkormányzat szavatosságot nem vállal, pályázó ezen tájékoztatások 
figyelembevételével köteles ajánlatát megtenni. 
 
Az ingatlan értékbecslése megtalálható a Vagyongazdálkodási Irodán, ami előzetes egyeztetést követően megtekinthető. 
 
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni Szentendrei Közös Önkormányzat 
Hivatal Ügyfélszolgálatán (2000 Szentendre Városház tér 3.) lehet. További információt előre egyeztetett időpontban a 
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájánál kaphat.  
Időpont-egyeztetés:  
Telefonszám: 26/785-057 
E-mail:  alfoldine.petenyi.zsuzsanna@szentendre.hu 
Ajánlatot benyújtani kizárólag a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 3. címén, az 
I. emeleti Központi Iktatóban lehet. Sem postafiókos címzéssel, sem a Városi Ügyfélszolgálatra, sem egyéb címre nem 
lehet joghatályosan ajánlatot benyújtani. 
 
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon, az önkormányzat 
hivatalos honlapján is megtekinthető.  
 
Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, 
kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja.  
 
Szentendre, 2017. május ... 
 
 
 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós  
         polgármester  


