
Versenytárgyalási felhívás 
 
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata 2014. május 14-i ülésén döntött 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének elrendelésér�l a 102/2014. 
(V.14.) képvisel�-testületi határozat alapján, és versenytárgyalás útján értékesíti 
a kizárólagos tulajdonát képez� következ� ingatlanokat:  
 
Cím Hrsz. M�velési ág Térmérték Kikiáltási ár 
Nagyigmánd, 
Jókai u. 9.  

  122 Beépítetlen 
terület 

1234 m2 Bruttó: 
1.410.462,-Ft 

Nagyigmánd, 
Ördög-hegy 

1803 kert 1327 m2 
 

   100.000,-Ft 

 
Egyéb feltételek: 
A 122 hrsz-ú ingatlant beépítési kötelezettséggel értékesíti az önkormányzat, 
vásárlójának vállalnia kell, hogy az ingatlanon lakóházat épít. Az építési 
engedélyt az ingatlan adásvételi szerz�dés kötését�l számított 1 éven belül kell 
beszereznie és bemutatnia az önkormányzatnál, az építmény elkészültét a 
használatbavételi engedély bemutatásával kell igazolnia az adásvételi szerz�dés 
megkötését�l számított 4 éven belül. A beépítés kötelezettség biztosítására az 
ingatlanra az adásvételi szerz�dés aláírásától számított 4 évre opciós jogot 
jegyeztet be. 
A 122 hrsz-ú ingatlant terheli a Nagyigmánd belterület 118/2, 118/3, 118/4, 
118/5 hrsz-ú ingatlanokat illet� átjárási szolgalmi jog évente 4 napra. 
A versenytárgyalás 
helye: Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme 
ideje: 2014. június 4. szerda 10.00 óra 
Az értékesítésre kerül� ingatlanok megtekinthet�ek 2014. június 4-én (szerdán)  
8.30 órakor, találkozó a közös önkormányzati hivatal dísztermében. 
Az árverésen való részvétel feltételei:  
Jelentkezni 2014. június 2-án 16.00 óráig  írásban a Nagyigmándi Közös 
Önkormányzati Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, 
hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át 
bánatpénzként befizessen Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata Pannon 
Takarék Nagyigmándi Fiókjánál vezetett 63200054-11023658 számú 
bankszámlájára. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési 
bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok 
számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem 
szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. A befizetett bánatpénz a nyertessel való 
szerz�déskötéskor foglaló címén a vételárba beszámításra kerül.  
A versenytárgyalás lebonyolítása: 
A versenytárgyalást Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Jegyz�je vezeti, a 
kikiáltási árat követ�en az ingatlan vételára 20.000,-Ft-tal emelkedik.  Negatív 



licit nincs. A résztvev� a versenytárgyalást vezet� által elmondott összeg 
elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vev�vel köt 
szerz�dést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy 
nem hirdet gy�ztest.  
Az ingatlan adásvétele:  
A versenytárgyalás nyertesével való szerz�déskötés csak a teljes vételár 
kiegyenlítése után történik meg, ezt követ�en kerül az ingatlan a vev� birtokába 
és tulajdonába.  
Az adásvételi szerz�dés tervezetét az önkormányzat megküldi az MNV Zrt. 
részére, hogy törvényben rögzített el�vásárlási jogának gyakorlásáról 
nyilatkozzon. Az MNV Zrt. nyilatkozatának önkormányzat részére történ� 
megérkezését�l számított 15 napon belül kerül sor a végleges szerz�déskötésre. 
Amennyiben az MNV Zrt. el�vásárlási jogát gyakorolni kívánja, úgy a kapott 
foglalót az önkormányzat 8 napon belül visszautalja a pályázónak. 
A vételárat egyösszegben az értesítést�l számított 15 napon belül kell befizetni 
az önkormányzat számlájára.  A nyertessel való szerz�déskötés legkés�bb a 
vételár befizetését�l számított 8 napon belül történik. Ha az árverés nyertese 
lakáscélú hitelt kíván felvenni a vételár kifizetéséhez a hitelügyintézés ideje nem 
számít bele a szerz�déskötési határid�be az els� pénzintézet vonatkozásában. A 
hitel ügyintézés megindítását a pénzintézetnek írásban igazolnia kell a 
versenytárgyalás napjától számított 8 napon belül. Amennyiben a 
szerz�déskötés vagy a vételár megfizetése a vev� érdekkörébe felmerül� okból 
meghiúsul úgy a vev� a bánatpénzt, illetve a foglaló összegét elveszíti. Az 
ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerül� valamennyi költség, illetve a 
szerz�dés elkészíttetése a vev�t terheli.  
 


