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KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. 

Tel.: 06-84-340-011, mobil:06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044,  
email: onkormanyzat@koroshegy.hu, web: www.koroshegy.hu 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

Kőröshegy Község Önkormányzata nyilvános pályázat keretében értékesítésre kínálja fel a 
tulajdonában lévő ingatlanrészét. 

Az ingatlan adatai: 

Ingatlan címe: Kőröshegy, Széchenyi u. 33., 498/21 hrsz. 
Ingatlan területe: 688 m2 
Ingatlan besorolása: Kivett lakóház és udvar 
Tulajdoni hányad: 1/1 
Lakóház alapterülete: 187 m2 
Műszaki jellemzői: Égetett kerámia falazat, palatető, fa 

nyílászárók (kettős üvegezés), egyedi fűtés 
(gázkonvektoros). 
Helyiségei: 
498/21/A/1: közlekedő (5,4 m2), konyha-
étkező (16,6 m2), kamra (1,9 m2), fürdő (4,8 
m2 ), WC (1,4 m2), szoba (14,9 m2), szoba (9 
m2). 
498/21/A/2: előtér (3,3 m2), közlekedő (10 
m2), konyha-étkező (6,6 m2), kamra (3 m2), 
fürdő-WC (4 m2),  szoba (14,9 m2), szoba (9 
m2). 
498/21/A/3: közlekedő (10,8 m2), konyha-
étkező (7,8 m2), kamra (1,6 m2), fürdő (4 m2 

), WC (2 m2), szoba (14,9 m2), szoba (9 m2). 
498/21/A/4: közlekedő (13 m2), konyha-
étkező (3 m2), tároló (7 m2), zuhanyzó-WC 
(2 m2 ), szoba (16 m2). 

Közművesítettség: Víz, gáz, szennyvíz, villany az ingatlanon 
belül 

Ingatlan használhatósága: Beköltözhető 
Egyéb: Az ingatlan társasházként van bejegyezve, 4 

különálló lakásból áll. 

Az ingatlan megtekinthető: Előre egyeztetett időpontban. 

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje: Az ajánlatokat zárt 
borítékban, „Kőröshegy, 498/21 hrsz.” megjelöléssel kell megküldeni az önkormányzat 
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címére (8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.), vagy személyesen a Kőröshegyi Közös 
Önkormányzati Hivatalban leadni. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. június 15. 

A pályázatnak minimálisan tartalmaznia kell: Az ajánlattevő személyes adatait, 
elérhetőségét, és az ajánlott vételár összegét, valamint nyilatkozatát a pályázati feltételek 
elfogadásáról. 

A pályázat elbírálásának módja, határideje: A határidőre beérkezett vételi ajánlatokról 
2020. július 15-ig történik döntés. 

Az elbírálás szempontja: Az ingatlanért ajánlott legmagasabb összegű vételár. 

A pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdésekben érdeklődni, illetve a megtekintésre 
időpontot egyeztetni a 06-84-340-011-es telefonszámon lehet, vagy email-en az 
onkormanyzat@koroshegy.hu címen. 

Kőröshegy Község Önkormányzata fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.  

Kőröshegy, 2020. május 19. 

      Tisztelettel: 

         Marczali Tamás s.k. 
               polgármester 
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