
A pályázat célja:  

a Lőrinci, Szabadság tér 12. épület mögött, a 990/27-es hrsz.-ú ingatlanon 
található 20 m2 hasznos alapterületű, 1/1 részben Lőrinci Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan, legmagasabb 
áron történő értékesítése.  

A  kiíró adatai: 

Megnevezése:  Lőrinci Város Önkormányzata 
Címe:    3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. 
Telefonszáma:  37/388-155 
Telefaxszáma:  37/388-464 

 A pályázati feltételek: 
• Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek 

megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz 
ajánlatot. 

• A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15 
napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő 15 
napon belül meg kell fizetni. 

• A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második 
legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést. 

• Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 90. nap. 
• A pályázaton csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt 

tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban 
előírt követelményeknek.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  

• Az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és 
aláírását, valamint az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 
feltételeknek megfelel. 

Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek: 

• A pályáztatás tárgyát képező és a 990/27-es hrsz.-ú ingatlanon  található 
garázs megállapított legalacsonyabb ára : ingatlanforgalmi értékbecslés 
szerinti ár, bruttó: 310.000.- Ft. 

• a pályázat nyertese a szerződéskötést követően 15 napon belül köteles a 
teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP Bank Nyrt. – nél vezetett 
11739078- 15729150 számú számlájára. 

• Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli. 

A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: folyamatos. 
Az ajánlat benyújtásának határideje: folyamatos. 
Az ajánlat benyújtásának helye: Lőrinci Város Polgármesteri Hivatala, 3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 26. 
Az ajánlat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő soron következő 
rendes Képviselő- testületi ülés. 



- További információ az alábbi címen és időben kérhető:  
Lőrinci Város Polgármesteri Hivatala, Telefon: 37/388-155, Fax.: 37/388-
464 Email: ph@lorinci.hu,  

Hétfőtől csütörtökig: 8.00 – 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között 


