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l.)

önkorrnittl\,zal vaglolriiról. a t,ag1,onnal való gazdirlkodi'ts egvcs sz-abálvairól szóló _5/20l1].(lV.2ó.) önkonn,ánvzati
rcndclct l.j.r\ (l) bekczdósóbcrr loglaltak szcrinl. a kópvisclő-testtilet íiltal tncgltozotl 2l12022 (II.2-t) sziirnír képyisclőtcstii lct i lta(ározaliinak lcl ltala ltnazii sa ir la p"járr. rn i nt ki í ró

:tz_

nyilvánosan mcghirtleti

a Mcncshcl1, Község Önkormánl,zata tulajdonát liópező, az ingatlan-nrilvántartásban Mencshel1-, belterüle t tl9lll
helrrrt.jzi szám aIatt feh,ctt l596m2 íclekmér,et tcrülctű, kivett lreépítctlen terület megncvczósű Lí3 lakóiilezct
bcstlrolású óllítósi tclek ingatllrn l/l tula.idoni ariinlú tula.jrlon.|ogrinali atliisr,ótcli szcrziitlósben riigzítctt beépítósi
liiitclcztlttséggcl (5 (,r) tcrhclt, amcllnc.k tcl.ic§itó§óí ólrííóshatósrigi hrlzzít,iiiruliissal igiuttlni szíilisógcs, ennclr ncm
tcl.icsitése c§etón 1rcdig iv, adrisr ótcli szcl,ziítt(.sbclr liikiitiitt t isszaviisiirliisi .ioggal létrc.jiir,ő óÉélrcsítósét.
Közrnűr,csítcttsóg: lrözmű nincscn

!

Az ingallanról ingatlanszakértói értékbecsléskészüll. anrelr alap.|tin az ittgatlan értékelegaliibb l7.ó()0.()0(),- Ft +ÁFA
czctt órtikbccslós a bcnrírjtotl vctcli trliinlatok clbír:illisakorcglik rttcgltatározó döntésl sz,ctttpont lcsz,

Az

irtgatlittt rncgviisiirlásiira énónl,cs a.jiinlatot csak ínisban, ós al;iírra lelrct bcnrírjtani: c-tttail-ben

és

pdl forttttitttlltban

rcrő lcrtttószclcs szetttéllcs adatail. clcrlrctőségét (lakcírn, lclclonszáltt, c-rrrail cínt), adóazonosíló.iiit" az atiinlanétel

tárg},át.

a rrrcga.jlirrlott l,ételárat. ós a rótcliir kiírz,etéséneknródját" lratiiride.jét. és az ingatlan ten,ezctt lrasznosiltiyárrak isntcrletósét
(ópítcs tcl icsitésének r,árhaló ltatáridejét).

Az ingatlanrtal liapcsolatos bőr,cltb információkórós, tor,ábltit iu ingatlirn előzetes megtcliintése clőzctes be.ielentliczós
allp.iirn Szllrti Zoltán László 1lo!gármcstcrnól rr 20/5.12--1-102 teleíbnsziímon lehetséges.
a.jrinlattrk leadrisánali lratiiritlc,ic 2ll22, mii,ius l(l. Az ltjlittliltoliitt a Naglr,ázson.ri Kiiziis Önktlrntánrzati
Hiratitllran 1t329l Nagtriizsottl . Kirtizsi Piil tr, 9ó,)lcltct szctttóll,csctt lcltdrti. illctlc llgvallczcn postacitttrc cljutlaíni Írgl .
lrogr itz lcgkcsőbb lritirrlattétcli lratiiridőig bcérkczzcrt. A borítókra kérjiik ráínrr: Aj:irrlat Mencshcl}, lrrsz -ll9/ll az-ortositót,
Az a.jártlatokal Mcttcslrelv Közscg Önkorltúnlzatának l(ópr,iselő-tcsttilclc \,árhatótlll2022. rrrájtrs 3 l. rrap.iiiig bíriilia cl.

Az

,Az örtkorltútrl\zal a jclclr lrirdctlrtónvt az atiinlatok benr,ú.jttisára rtlcgiclölt hatiiridőig'indokol1rs nólktil l,isszavoItltalja.
tttcltről lt.jclcrl ltirdctntónl közzólétclórcl tnegcgl,cző nródon tájókoz,tatirst ild. At, a.jánlatok elbír:iliisániil a hclt,bcn liúó
ltjrirtliltlcrő clőnrt ólt,cz_. Azottos összcgű iriálrlatok csctórr clsődlcgcs dórrtcsi szclllpollt a ltclrbcn lakis. artlettnribcn
cgrctlctt itjilnlattcló sctlr tlrinóstilő ltclrbcIt lakórritk. al<koraz órtckclósi szctttporttoktttil a lcgkcdlczőbb kcriil kiriilaszt;isra.

Az Önkorrnáttrzat fcntltartia

jogot.

lrog_v az eliárást bánrrikor én,órr1,lelcnné nl,rlr,ánítlrat|a. és az értókesítési sz;indékától
az trjlinlattétcli cljrirás és szerződéskötés alatt is bárrrrikor elálllrat.

a

Tiiiókoztatjuk a lelrctségcs pii|ttizókat. lrogl a pálvirzat n),ertesénck a szcrzódéskötést nre8előzően tcrntészetes szcméll,
csclón igazoltti kell a szclllél\:alonosságát. nreg kell adni adóazonosító;elét: nenr lcrtnószeles szentélv eselén igazolnia kell"
ltogr it ttctttzcti vitgronról szóló 2()ll óriCXCVl lörr,énr j §\ (l) bckczdésébcrr loglaltak alap.;án iitIrltltató szcn,c;/,cl. lnert
cttrrck lrilirttlibltrt itz öttkortttiittrzlt(litl
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ltcrtl kötltct szcrzódósl.

