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1. melléklet az előterjesztéshez 

(TERVEZET) 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

az Iparterületen található ingatlanok bérbeadásra történő 

meghirdetéséről  

Edelény Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-15-BO1-2016-00011 kódszámú pályázat 
keretében iparterületet alakít ki a város Sajószentpéter felőli bejáratánál, ahol gazdasági, 
kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozásoknak biztosít lehetőséget 
telephely létesítésére. 

Folyamatban van a terület teljes közművesítése, a kialakított telkek megközelítését 
lehetővé tevő út és egy inkubátorház megépítése. A beruházások befejezésének várható 
időpontja: 2021. év vége. 

Az önkormányzat a területet bérbeadás útján kívánja hasznosítani. Jelen felhívás 
mellékletét képező helyszínrajz szerinti 015/106, 015/98, 015/100 helyrajzi számú 
ingatlanokra vonatkozik, amelyen legalább 3.000 m2 nagyságú területek bérbevételére 
nyílik pályázati lehetőség. Az önkormányzat a területek bérletére tekintettel a beruházás 
állására kétféle díjat állapít meg: a közművek használata nélkül, illetve a közművek 
igénybevételével. 

A bérleti díj minimális ajánlati összege: 

- közművek használata nélkül 8,88,-Ft/m2/hó, 
- közművek használatával: 14,44,-Ft/m2/hó. 

Egyéb feltételek: 

- az ingatlanrészek bérbeadására Áfa mentesen kerül sor, 

- a megkötött bérleti szerződés a TOP-1.1.1-15-15-BO1-2016-00011 kódszámú pályázat 
fenntartási idejének végéig rendes felmondással nem mondható fel (várhatóan 
2025.12.31.), 

- a bérlő jogosultságot szerez az általa bérelt terület beépítésére a hatályos 
településrendezési tervnek megfelelően, 

- tekintettel arra, hogy az iparterület kialakítása még folyamatban van és a közművek 
jelenleg még nem biztosítottak, a bérlő általi első közműcsatlakozás fizikai 
megvalósulásáig (ideiglenes vételezés is annak minősül) a közművek használata 
nélküli 8.88,-Ft/m2/hó összeg a bérleti díj mértéke. 
 

A pályázat benyújtása folyamatosan kerülhet sor a rendelkezésre álló területek 
mértékéig. 
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A pályázati ajánlatot (pályázati adatlap + melléklet) papír alapon személyesen az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán, postai úton a hivatal címére (3780 
Edelény, István király útja 52.), vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton 
lehet benyújtani. 

A pályázatok elbírálása folyamatosan történik. 

Amennyiben egy területrészre több érvényes ajánlat érkezik, és az egyeztető tárgyalás 
eredménytelenül zárul, licittárgyalás megtartására kerül sor a bérbeadó által kitűzött 
időpontban. Ha valamely területrész bérleti jogára csak egy pályázat érkezik, az érintett 
ingatlanrész vonatkozásában licittárgyalásra nem kerül sor. Licittárgyalás esetén a 
licitlépcső összege az éves bérleti díj minimális ajánlati összegének a 20%-a. 

A pályázók köre: 

A pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett: 
a) székhellyel rendelkező gazdasági társaság, 
b) egyéb jogi személy, 
c) egyéni vállalkozó, akinek 

- nincs köztartozása, valamint Edelény Város Önkormányzata felé nincs három 
hónapnál régebben lejárt tartozása, 

- gazdálkodó szervezet esetén nem áll végelszámolás, felszámolás vagy végrehajtási 
eljárás alatt, és erről nyilatkozik, 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ alapján átlátható szervezetnek 
minősül. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a 
alapján átlátható szervezetnek minősül, 

- az ingatlan tervezett hasznosításának leírása. 
A pályázathoz csatolni kell: 

- igazolást arról, hogy nincs köztartozása, valamint nyilatkozatát arról, hogy Edelény 
Város Önkormányzata felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása. 
Amennyiben a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, nemleges 
adóigazolás becsatolása nem szükséges. 

 
Edelény, 2020. december „…” 
 
 
 
       Edelény Város Önkormányzata
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