Pályázati felhívás
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 14/2012.(V.31.) önkormányzati
rendelet alapján Művészeti Napok rendezvénysorozat idejére 2012. július 27-től 2012.
augusztus 5-ig bérbe adja tulajdonát képező ingatlanokat.
1. A Kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, honlapja
Cím: Kapolcs Község Önkormányzata, 8294. Kapolcs, Kossuth u.62.
Telefon: 87/437-029
E-mail: kapolcs.hivatal@gmail.com.
Honlap: www.kapolcs.hu
2. A pályázati eljárás célja
Önkormányzati ingatlan bérleti szerződés útján való hasznosítása.
3. A pályázati eljárás tárgya
Kapolcs, Alsó Iskola, Kossuth u.33. (udvara)
Kapolcs, Középső Iskola, Kossuth u.72. (technikaterem, tanári)
Kapolcs, Felső Iskola, Kossuth u.66.
Kapolcs, Óvoda, Kossuth u.60.
Kapolcs, Kastély, Kossuth u.48.
Kapolcs, Petőfi utca közterület (patakpart, 261. hrsz.)
Kapolcs, Kossuth u.161.sz. (Evangélikus parókia előtti rész)
Kapolcs, Kossuth u. (főtér 104. hrsz.)
Kapolcs, Petőfi u.37. (tornaterem)
Kapolcs, Tűzoltószertár, Kossuth u.47. (Tűzoltószertár)
Kapolcs, Autóbuszváró környéke (457 hrsz., 402 hrsz.)
Kapolcs, Fodrászüzlet előtti rész. (454 hrsz.)
Kapolcs, Kossuth utca 62. (Könyvtár, faluház)
4. Felvilágosítás a pályázati eljárásról
Kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések
felvetésére és esetleges további információszerzésre ügyfélszolgálati időben a Polgármesteri
Iroda épületében (Kapolcs, Kossuth u.62.) vagy Monostorapáti Körjegyzőség Monostorapáti,
Petőfi u.123.
Pályázat tárgyát képező ingatlanok egyben kerülnek bérbeadásra, részajánlat nem tehető.
5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatok benyújthatók személyesen vagy postai úton Kapolcs Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalába (8296 Monostorapáti, Petőfi u.123., vagy Kapolcs, Kossuth
u.62.sz.) legkésőbb 2012. július 15-ig.
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6. A pályázatok elbírálásának ideje:
Képviselő-testület a pályázatokról 2012. július 20-ig dönt. A leg kedvezőbb bérleti díjat
ajánló részére adja bérbe az ingatlanokat.
7. Bérleti díj mértéke, befizetése:
Minimális bérleti díj: Nettó 4 millió forint rezsivel együtt. Bérlő a bérleti díj felét 2 millió
forintot 2012. július 25-ig , a fennmaradó 2 millió forintot 2012. augusztus 15-ig köteles az
önkormányzat 73200017-10000324 számú számlájára átutalni.

Kapolcs, 2012. július 11.

Márvány Gyuláné
polgármester

