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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS (lakóingatlan) 
 

Újlengyel Község Önkormányzata eladásra kínálja a természetben az Újlengyel, Határ utca 39. 
szám alatt (hrsz.: 334/25.) található belterületi ingatlanát. Az ingatlan alapterülete 1203 m2, 
rajta 142,23 m2 alapterületű egyszintes, 1995-ben épült, 2015-ben belsőleg felújított családi 
ház. 
Az ingatlan vásárlására ajánlatot tehet bármely, magyar állampolgárságú természetes személy, 
aki a megvásárlás esetén vállalja, hogy állandó lakóhelyének a tárgyi ingatlant választja – a 
szerződéskötést követő három hónapon belül. 
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy: 

1. az ajánlati ár mellett preferálja a helyi illetőségű természetes személy ajánlatát 
(mindezzel a helyi polgárok helyben maradása mellett vetett hitét érvényesíti); másrészt, 

2. hogy az ingatlan értékétől jelentősen elmaradó vételi ajánlat(ok) esetén az ingatlant 
újabb eljárás keretében hirdesse. 

Az ingatlan ismérvei a https://ujlengyel.asp.lgov.hu/elado-ingatlan linken elérhetőek. (Internet 
elérés hiányában nyomtatott formában igényelhetőek a 06-29-385-131-es telefonszámon és az 
ujlengyel@ujlengyel.hu elektronikus levélcímen.) 
Az ingatlan személyesen megtekinthető. Időpontegyeztetés a föntebbi telefonszámon. 
Vételi ajánlat csak írásban (postai vagy személyes úton) tehető. 
Érvényes az az ajánlat, mely a következő feltételek mindegyikének megfelel: 

1. lezárt borítékban kerül benyújtásra, 
2. a boríték lezárásának helyén akként kerül aláírásra (az ajánlattevő vagy – élet- 

/házastársak közös ajánlattétele esetén – ajánlattevők által) hogy az megakadályozza az 
egyidejű bontást megelőző illetéktelen hozzáférést, 

3. az ajánlattételi árat forintban és jól olvashatóan tartalmazza, 
4. a vételár kiegyenlítésének vállalt idejét jól olvashatóan tartalmazza (mely időpont nem 

haladhatja meg 2020. augusztus 31. napját), 
5. nyertesség esetén 2020. július 31. napig 500.000 Ft foglalót juttat el az eladónak. 

Érvénytelen ajánlat: a képviselő-testület bármely tagjának közeli hozzátartozója által benyújtott 
ajánlat. 
Ajánlattétel legkésőbbi beérkezésének ideje: 2020. július 24. péntek 14:00. 
Ajánlatok nyilvános bontása: 2020. július 27. hétfő 17 óra, az önkormányzati hivatal 
nagyterme. 
Döntésről szóló értesítés a bontást követő két munkanapon belül. 
Újlengyel, 2020. június 19. 

 
Petrányi Tamás 

polgármester 

 


