
  
 

          

 

A kifüggesztés napja: 2022.05.09. 

A levétel napja: 2022.05.24. 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

 

 

A Pápai Városfejlesztő Kft. pályázatot hirdet: 

 

1. A Döbrönte 08/3 hrsz-on (természetben: 8597 Döbrönte, Üdülőtelep) található, Patakmalom 

Vendégház megnevezésű, 9.599 m2 területű ingatlanon található 315,59 m2 alapterületű épület és a 

hozzá tartozó melléképületek bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására. 

 

2. Az ingatlan használható: szálláshely szolgáltatás, rendezvényszervezés és egyéb kapcsolódó üzleti 

tevékenység céljára. 

 

3. Az ingatlan albérletbe nem adható tovább. 

 

4. A vendégház részletes leírása: 

               

• Apartman 1: 19,55 m2 (fsz., 1 szoba) 

• Apartman 2: 27,19 m2 (fsz., 1 szoba) 

• Apartman 3: 27,54 m2 (fsz., 1 szoba) 

• Apartman 4: 28,37 m2 (tetőtér, 2 szoba) 

• Apartman 5: 28,27 m2 (tetőtér, 2 szoba) 

• Közlekedő: 22,64 m2 (fsz.) 

• Takarító eszköz raktár: 2,38 m2 (fsz) 

• Konyha: 12,23 m2 (fsz., közös) 

• Nagyterem: 73,20 m2 (fsz.) 

• Női és ffi wc, zuhanyzó, akm. wc: 53,98 m2 (fsz.) 

• Raktár: 7,27 m2 (tetőtér) 

• Közlekedő: 4,11 m2 (tetőtér) 

    

 

 

5. A vendégház bérbeadása bútorozottan, berendezett állapotban történik. 

 

6. Az ingatlanon gépkocsi parkoló található. 

 

7. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt a 2022. július 1-től kezdődő időszakra vonatkozó előzetes foglalásokról, 

ezen foglalásokat a jelen pályázat keretében belépő új bérlő köteles teljesíteni. 

 

8. A helyiség bérbeadása 2022.07.01-én kezdődő 10 éves időtartamra szól. 

 



9. A minimális bérleti díj: 290.000,-Ft + Áfa/hó. A versenytárgyaláson kialakított bérleti díj évente a 

KSH által közölt átlagos fogyasztóiár-index mértékével emelkedik. Bérlő a bérleti díjon felül köteles a 

szolgáltatókkal kötött szerződés alapján a közüzemi díjakat megfizetni. 

 

10. Bérlő a bérelt ingatlanon a rendeltetésszerű hasznosítás érdekében beruházásokat hajthat végre. A 

bérleti díjba beszámítható (lelakható) költségek vonatkozásában, a műszaki tartalom elismerése külön 

eljárásban történik. A pályázó által elkészített tervek és költségvetés alapján, a bérbeadó előzetes 

jóváhagyását követően kezdhető meg a munkavégzés, az elvégzett munka műszaki átadás-átvétellel 

végződik. A számlával igazolt tételes költségek a bérleti díjból lelakhatók 

 

11. A versenytárgyaláson való részvétel 300.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetése ellenében 

lehetséges, melyet a versenytárgyalás időpontjáig a Pápai Városfejlesztő Kft.OTP Bank Nyrt. Pápai 

Fiókjánál vezetett 11748045-20055947 számú számlájára kell befizetni. A nyertes pályázón kívül a 

többi pályázó részére a pályázati tárgyalást követő 8 napon belül a pályázati biztosíték visszautalásra 

kerül. A nyertes pályázó esetében a pályázati biztosíték a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a 

bérlemény állagmegóvását biztosító óvadékká változik, mely a bérleti szerződés megszűnését 

követően 8 napon belül a bérlő bankszámlájára visszautalásra kerül. Amennyiben a bérleményben a 

nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodás következik be, úgy ennek kijavítását Bérbeadó 

követelheti illetve a kijavítás összegét az óvadékból visszatarthatja. 

 

 

 

12. A pályázatnak tartalmazni kell: 

 

 

a) a pályázó nevét, személyi számát, adóazonosító jelét/adószámát, anyja nevét, pontos lakcímét, 

nyilatkozatát állampolgárságára vonatkozóan, meghatalmazott esetén meghatalmazását, 

b) jogi személy esetén a társaság megnevezését, székhelyét, statisztikai számjelét, cégbírósági 

bejegyzés számát, adószámát, képviselő nevét, aláírási címpéldányát, 

c) a tervezett tevékenység vagy tevékenységi kör megnevezését,  

d) a pályázati biztosíték befizetésének igazolását 

e) a pályázati biztosíték visszafizetéséhez pályázó átutalási számlaszámát 

f) a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja 

g) pályázó nyilatkozatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. 

tekintetében, 

h) jogi személy esetén, nyilatkozatát, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint arról, hogy a törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont szerinti átlátható 

szervezet. 

 

 

13. A pályázatot írásban, személyesen, postai úton vagy e-mailben 2022. május 24-án 16.00 óráig a Pápai 

Városfejlesztő Kft. székhelyén (Pápa, Fő u. 12., papaivarosfejlesztokft@papa.hu) kell benyújtani. 

 

14. A pályázati tárgyalást a Pápai Városfejlesztő Kft. székhelyén (Pápa, Fő u. 12.) tartjuk 2022.05.25-én 

10.00 órakor. 

 

15. A meghirdetett helyiség bérleti jogát az a pályázó szerzi meg, aki a minimális bérleti díjat tartja, illetve 

a pályázati tárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi. A bérleti díj licitálásakor, minden következő 

ajánlatnak 5.000,-Ft + Áfa/hó-val kell meghaladnia az előzőt. Amennyiben a pályázat nyertese a 

használatbavételtől visszalép, vagy a pályázati eljárást követő 30 napon belül nem köt bérleti 

szerződést, úgy a versenyeztetést ismételten le kell folytatni. 

 



16. Az ingatlant előre egyeztetett időpontban a pályázók megtekinthetik. Kapcsolattartó: Mészáros Csaba 

ügyvezető (vft.ugyvezeto@papa.hu; 0689515062) 

 

17. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy érvénytelennek nyilvánítsa. 

 

 

 

Pápa, 2022. május 9. 

 

 

 Mészáros Csaba 

 ügyvezető 
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