
 

Pályázati kiírás 

 

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Cegléd Város Önkormányzatának 

vagyongazdálkodásról szóló 15/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 

értelmében rá ruházott jogkörénél fogva az Ör. 2. mellékletének 2.1. a) pontja és 2.2 a) 

pontja szerinti nyílt pályázati eljárást hirdet a Cegléd 9774/35 hrsz. értékesítésére. 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

Városüzemeltetési Iroda Cegléd Város Önkormányzatának megbízásából 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Cegléd, 2700 Kossuth tér 1. 

A pályázat célja: Cegléd város határában lévő 9774/35 hrsz. alatti, 5. számú horgásztó 138 
m2 földterületének értékesítése. 

A pályázat jellege: nyílt 

A pályázati fordulók száma: 1 

A pályázat tárgya: Cegléd 9774/35 helyrajzi szám alatti terület eladása.  

Az ajánlattevőknek szükséges figyelembe venniük, hogy a földterület tekintetében jelentős 

értékbefolyásoló tényezők fejtik ki hatásukat. A város határában lévő horgásztavak és a 

körülöttük lévő természetvédelmi területek biztosítják a lakok nyugodt, belváros zajától 

mentes szabadidő eltöltését. Az 5 számú horgásztó fekszik legközelebb a Ceglédi Gyógyfürdő 

és Szabadidőközpont Apartmanpark és Kemping, valamint az Aquaparkhoz, ahol a 

kikapcsolódni vágyók használatba vehetik a szabadidőközpont rekreációs, gyógy és wellness 

részlegét is. A Budai út felől jól kiépített kerékpárutakon is könnyen megközelíthető terület. 

 A minimum ajánlat összege: 700.000 Ft. 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton zárt borítékban a „Ceglédi Közös 

Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 2701 Cegléd, Pf. 85.” címzéssel ellátva vagy 

személyesen előre egyeztetett időpontban zárt borítékban a Ceglédi Közös Önkormányzati 



Hivatal Városüzemeltetési Iroda 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatti hivatali 

helyiségében. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 7. 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 

naptári nap. 

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 

szám alatti hivatali helyisége előre egyeztetett időpontban.  

Kapcsolattartó neve: Dr. Nagy Lajos aljegyző 

E-mail címe: nagy.lajos@cegledph.hu 

A pályázat bírálati szempontrendszere: 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legnagyobb anyagi ellenszolgáltatást biztosító ajánlat 

kerül kiválasztására. 

Egyéb szabályok 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek 

minősítse. 

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a 

pályázati kiírásban foglaltakat és az Ör. előírásait elfogadja. 

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör.-ben és 

mellékleteiben, amelyek a www.cegled.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek. Elérési út: 

www.cegled.hu -> Önkormányzat -> Rendeletek. 
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