
A MadarasiTelepülésellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet- figyelemmel Kunmadaras Nagyközség

Önkormányzat Képviselő - testületé nek 188/2075, (Vll\.13,)számú határozatában foglaltakra- ezúton

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat tulajdonában és a Madarasi Településellátó,

Beruházó és Szolgáltató Szervezet kezelésében álló

a Kunmadaras O42 helyrajzi szám alatt felvett, a volt szovjet katonai objektum (repülőtér)

területén található, folyamatos műve!és alatt lévő terület, az ingatlan nyilvántartásban azonban

kivett területként nyilvántartott, összesen 8,5 ha terüIet

bérbeadására

az aIábbi részletekben

Blokkazonosító összterület
(ha)

Támogatható
terület (ha)

Nem
támogatható
terület (ha)

Terület
jellege

U7H6Q-Q-14 o,7 0,61 0,09 kaszáló

A bérbe adandó földrészek művelési ág alól kivont,,kivett repülőtér műve|ési ágú", de ténylegesen
mezőgazdasági művelés alatt álló területnek minősülnek.
A bérbeadásra kerülő egyes területekre külön-külön, önállóan lehet ajánlatot tenni.
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a helyi lakosok, a helyi te|ephellyel rendelkező, helyi
la kosoknak m unka helyet biztosító vállalkozások.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 25. 9:00

A pályázat benyújtásának heIye: A pályázatot a Madarasi Településellátó, Beruháző és Szolgáltató
Szervezethez (532L Kunmadaras, Kossuth tér 1. ) postai úton, írásban , ,,Repülőtér"jeligére lehet
benyújtani.

A pályázatok felbontása: 2015. szeptember 25. 10:00
A pályázati ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására a kunmadarasi Polgármesteri Hivatal l.

emeleti tárgyaló termében kerül sor. Az ajánlatok felbontása nyilvános, arról jegyzőkönyv kerül
felvételre. Pályázata eredményességéről, vagy eredménytelenségéről minden pályáző írásban
értesítésre kerül.

A pályázat tartalma:
A pályázatnak tartalmaznia kell pályáző kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
amennyiben a pályázatot megnyeri, abban az esetben a bérleti szerződést a pályázati kiírásban
szereplő feltételekkel megköti.
Az ajánlatot a támogatható és a nem támogatható területekre külön- külön, Ftlha/év bontásban kell
megadni.
A pályázónak írásban kötelezettséget kell vállalnia a bérbe vett terület mezőgazdasági művelésére.
A fentiek a pályázat érvényességi kellékeinek minősülnek.

A bérletidíj minimális összege:
A bérleti díj minimális összege - szántó esetén- a nem támogatható területekre 15.000.- Ft|ha|év,
míg a támogatható területekre 60.000.- Ft|halév. Kaszáló esetén a nem támogatható területekre
15.000.- tt|ha | év, támogatható terü letekre 50.000.- Ftl ha l év.
Ennél alacsonyabb ajánlat érvényesen nem tehető.



Az előző bérlő elő bérletijoga:
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a pályázattal érintett terület legutóbbi bérlője számára
előhaszonbérleti jogot biztosít arra az esetre, ha a legjobb ajánlatot tartja. A legjobb ajánlat
összegéről a legutóbbi bérlő külön értesítésére nem kerül sor, azonban részt vehet a pályázat
bontásán. A korábbi bérlő a pályázati feltételek hiánytalan elfogadása és a legjobb ajánlat tartása
esetén a vonatkozó jogszabályok alapján gyakorolhatja előhaszonbérletijogát.

A pályázat nyertese: a legmagasabb érvényes ajánlatot tevő lesz.

A szerződéskötés időpontja :

A bérleti szerződés megkötésére 2015. október 05. napján kerül sor.

A szerződés tartalma:
A pá|yázat nyertesével a Madarasi Te|epülésellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet 2015. év
október hó 05. napjától kezdődően 2O2O. év október hó 05. napjáig terjedő határozott időre bérleti
szerződést köt.
A bérleti szerződés tartalmára a Polgáritörvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
Az első bérletidíj megfizetésére a nyertes pályáző a szerződéskötést követő hó 15. napjáig köteles.
A bérleti szerződés írásba foglalásáról a MadarasiTelepülésellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet
a hirdetménynek megfelelő ta rta lom m a l gondoskod ik.

Kunmadaras, 2OL5. augusztus 26.

Madarasi Telepü lésellátó, Beruházó
és Szolgáltató Szervezet képviseletében

Tolnai zoltán
intézményvezető


