
 
A köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-egyéb törvény és 108/2016 szám), az ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzésének és 
eltulajdonításának, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásának és a nyilvános árverés és írásbeli 
ajánlatok begyűjtése eljárásainak feltételeiről szóló rendelet 6.,7. és 12. szakasza  (SZK Hivatalos 
Közlönye, 24/2012, 48/2015, 99/2015 és 42/2017 sz.), Kishegyes község Községi tanácsa 
ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, Kishegyes 
község Községi tanácsa 2018. március 14-én meghozza a következő 

HATÁROZATOT 
 KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN 

BÉRBEADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL 
és kiírja a 

 
NYILVÁNOS HIRDETÉST 

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN 
BÉRBEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ELJÁRÁSÁNAK 

LEFOLYTATÁSÁRÓL 
 

I. BÉRBEADÁS TÁRGYA 
 

Kishegyes község bérbe adja: 
 
1. ingatlan része- üzlethelyiség- -Étteremi helyiség (jelenlegi Pizzeria Putnik) Bácsfeketehegyen, 

amely étteremből, pultból, konyhából és illemhelyből áll, és amely a 151-es kataszteri parcella 
Bácsfeketehegy k.k. épület része, Tito marsall u. 32., a helyiség területe 112,03 m2, és amely 
Kishegyes község köztulajdonát képezi. 

A bérbeadandó helyiség területe az építési felügyelő 2018.22.22-i, 354-10/2018-05 sz. 
jegyzőkönyve alapján lett meghatározva, amelynek szerves része a létesítmény helyzetének vázlata 
és a 2018.03.01-i, 354-10/2018-05 sz. jegyzőkönyv kiegészítés. 

 
II. A BÉRBEADÁS FELTÉTELEI 

 
A jelen hirdetés I. pontjában említett ingatlant meghatározott időre, 5 éves időszakra adjuk bérbe, a 

látott állapotban. 
A bérlő a látott állapotban veszi át az üzlethelyiséget, ezért a bérlő a bérleti szerződés aláírásával 

lemond a tárgyat képező ingatlan esetleges hiányossága alapján felmerülő megjegyzésről. 
A bérlő nem adhatja albérletbe a jelen hirdetés tárgyát képező ingatlant más személynek. Az 

üzlethelyiség albérletbe adása a bérleti szerződés felbontására való ok. 
A bérlő köteles a bérelt ingatlanban vendéglátóipari tevékenységet folytatni. 
A bérleti díj a szerződés megkötésétől számítódik. 
A bérlő vízhasználati, villanyáram és fűtési költségekkel kapcsolatos kötelességét a bérleti 

szerződés szabályozza. 
A nyilvános hirdetés tárgyát képező ingatlan havi bérleti díjának kezdőára 12.883,45 dinár, PDV 

nélkül, amely Kishegyes község köztulajdonában álló üzlethelyiség bérleti díjának meghatározásáról 



szóló határozattal (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 35/2016 sz.) összhangban meghatározott, az 
érvényben lévő árjegyzék alapján-kereskedelem, vendéglátóipar  az I. övezetben- 150,00 dinár/m2. 

A bérleti díj nem tartalmazza a bérelt helyiség használatának minden költségét (áram, fűtés, víz, 
telefon, tisztaság és egyéb). 

A bérlő a bérelt létesítményben köteles vendéglátóipari tevékenységet folytatni a bérlet teljes 
időtartama alatt, amely a szerződés fontos eleme. Ha a bérlő a bérelt létesítményben megszakítja 
tevékenysége végzését az 5 év lejárta előtt, amelyre a bérleti szerződést kötötte, a szerződést felbontják, 
a bérlő azon joga nélkül, miszerint visszakövetelje a bérleti díj részét. 

Az üzlethelyiségek látott állapotban kerülnek bérbeadásra, és minden olyan munkálat, amely a 
helyiség rendszeres karbantartásán kívül esik, csak a bérbeadó írásbeli jóváhagyásával végezhető el. 

A felújítás, befektetés és folyó karbantartás költségei a bérlőt illetik, a bérbeadótól való követelési 
jog nélkül. 

A bérbeadási szerződést megkötő személy köteles beszerezni a bérbeadótól az üzlethelyiség 
felújításának szükségességéről szóló jóváhagyást, amely során a felújítási költségek, az ingatlan 
közvetlen alku útján történő beszerzésének és eltulajdonításának, a köztulajdonban álló dolgok 
bérbeadásának és a nyilvános árverés és írásbeli ajánlatok begyűjtése eljárásainak feltételeiről szóló 
rendelet 13. szakasza  (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015, 99/2015 és 42/2017 sz.) szerint, a 
bérlőt illetik. 
 

III. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 
 

Az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásában azok az ajánlattevők vehetnek részt, akik eleget 
tesznek a nyilvános hirdetés feltételeinek. Az ajánlatot Kishegyes község köztulajdonában álló 
létesítmények bérbeadására szolgáló bizottság részére kell eljuttatni, személyesen Kishegyes község 
Községi közigazgatásának iktatóján keresztül, Fő u. 32., Kishegyes, vagy ajánlott küldemény 
formájában, legkésőbb 2018.03.29-ig, 12.00 óráig 
A beérkezett ajánlatok megvitatására 2018. március 30-án, 12.00 órakor kerül sor, Kishegyes község 
Községi közigazgatása 3. sz. tanácstermében, a hirdetésre való jelentkezők részvételével. 

Az ajánlatot lezárt borítékban kell eljuttatni, nem felnyitni megjelöléssel-Ajánlat üzlethelyiség 
bérbeadásáról szóló hirdetésre. A boríték hátuljára láthatóan fel kell tüntetni az ajánlat benyújtójának 
nevét, címét és telefonszámát. 

Az ajánlat hiányos, ha nem tartalmazza az előírtakat, ha nem mellékelnek minden, hirdetésben 
előlátott iratot, vagy az adatokat a meghirdetett feltételekkel ellenkezően adják meg. 

Az az ajánlat, amelyben nem tüntetik fel az árat, figyelmen kívül lesz hagyva. 
 
A szabályos ajánlat a következőket kell, hogy tartalmazza: 

- A nyilvános árverésen való részvételre szolgáló letét befizetéséről szóló bizonyítékon kívül, 
  -TERMÉSZETES SZEMÉLYEK részére-vezeték- és utónév, cím, SZSZ, személyi 

igazolvány száma, telefonszám, zsírószámla szám 
-JOGI SZEMÉLYEK részére-elnevezés és székhely, az illetékes szerv nyilvántartásába 

történő, jogi személy bejegyzéséről szóló végzés fénymásolata, zsírószámla szám, valamint a 
jelentkezési lapot benyújtót képviselő személy felhatalmazása. 

-VÁLLALKOZÓK részére-vállalkozó vezeték- és utóneve, cím, SZSZ, személyi igazolvány 
száma, üzlet elnevezése, törzsszám és zsírószámla szám 

-FELHATALMAZÁS-a jelentkezési lapot benyújtót képviselő személy részére, ha a benyújtó 
nem lesz jelen. 

 



A határidőn kívül érkezett vagy hiányos ajánlatokat benyújtók nem vehetnek részt az írásbeli  
ajánlatok begyűjtésének eljárásában, a hiányos és határidőn kívül érkezett ajánlatokat pedig elvetjük. 
Kishegyes község köztulajdonában álló üzlethelyiség bérbeadására szolgáló ajánlatok begyűjtésének 
eljárását Kishegyes község köztulajdonában álló létesítmények bérbeadására szolgáló bizottság 
folytatja le. 
Határidőn belül érkezett az az, Kishegyes község köztulajdonában álló üzlethelyiség bérbeadására 
szogáló ajánlat, amely a nyilvános hirdetésben megadott határidőn belül beérkezik a községbe, a 
kézbesítés módjától függetlenül. 
Az írásbeli ajánlatok begyűjtésének határideje lejárta után nem lehet új ajánlatokat benyújtani, sem 
változtatni és kiegészíteni a határidőn belül eljuttatott ajánlatokat. 
Az ajánlatok elbírásának kritériuma a legmagasabb ajánlott ár. 
Az ajánlat mellé csatolni kell a letét befizetéséről szóló bizonyítékot is, amely összege egyhavi 
bérleti díj kezdőárát tesz ki (azaz 12.883,45 dinár), és amelyet a község külön számlájára kell 
befizetni: 840-1092804-25 , modell 97,  hivatkozási szám 23-219.  A résztvevőnek az ajánlathoz 
mellékelnie kell a letét befizetéséről szóló bizonylatot. 

Az eljárás során legmagasabb bérleti díjat ajánló résztvevő által befizetett letétet megtartják a 
szerződés aláírásáig. A többi résztvevő, aki az eljárásban nem a legmagasabb bérleti díjat ajánlja, 
visszakapja a részvételhez szükséges befizetett letétet, legkésőbb az ajánlatok felnyitásától számított 15 
napon belül. 

Ha a jelentkezési lapot vagy írásos ajánlatot benyújtó nem fogadja el a bérleti díj kezdőárát, 
vagy ő lesz a legkedvezőbb ajánlattevő, de nem köti meg a bérleti szerződést, nem kapja vissza letétet. 

 
A jelentkezésben kötelezően fel kell tüntetni azt a számlaszámot, amelyre a letét 

visszafizetése történik. 
 
Az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárására akkor is sor kerül, ha egy ajánlat érkezik. 
 
Ha az eljárás során két vagy több ajánlattevő azonos összegű  bérleti díjat ajánl fel, a bizottság 

felszólítja az azonos összegű bérleti díjat ajánlókat, hogy a felszólítás átvételétől számított három 
napon belül kézbesítsenek egy új írásbeli, lezárt javaslatot, a bérleti díj megnövelt összegével, 
amelyeket majd a bizottság felnyit, és megállapítja a legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Ha az ajánlattevők nem kézbesítik három napon belül az új javaslatot, vagy ha az ajánlattevők 
kézbesítették az új ajánlatot, azonos bérleti díjjal, a bizottság fenntartja a jogot a legkedvezőbb 
ajánlattevő szabadon történő kiválasztására. 

A bizottság fenntartja a jogot, hogy egy ajánlatot sem választ ki, ha nem találja megfelelőnek. 
A legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásáról szóló határozatot Kishegyes község Községi 

tanácsa hozza meg, a bizottság javaslatára, az ajánlatok felnyitásától számított 8 (nyolc) napon belül. 
A hirdetés résztvevőit a bizottság írásban értesíti a legkedvezőbb ajánlat megválasztásáról, a 

Községi tanács által meghozott határozattól számított 5 (öt) napon belül. 
Az írásbeli ajánlatok begyűjtésének befejeztével, az üzlethelyiség bérleti szerződését a 

meghatározott legkedvezőbb ajánlattevővel megkötik a végleges határozat átvételétől számított 8 
(nyolc) napon belül. 



Részletesebb tájékoztatásért forduljanak Kishegyes község Községi közigazgatásához, Fő 
u. 32., Kishegyes, telefon 024/730-010, 120-as mellék. 

 
A nyilvános hirdetés megjelenik Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, a Dnevnik napilapban, 

Kishegyes község hivatalos honlapján és Kishegyes község Községi közigazgatásának hirdetőtábláján. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje 15 nap, azzal, hogy az ajánlatok benyújtása határidejének 
kezdete Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítését követő nap. 

 
A jelentkezési űrlap és az írásbeli ajánlatok begyűjtése útján történő, nyilvános hirdetésen 

való részvételre szolgáló ajánlat űrlapja Kishegyes község hivatalos honlapján található. 
  

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-11-1/2018-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2018.03.14-én 
Kishegyes 

 


