
Szólád Község Önkormányzata
8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.

Tel: 84/567-021. Fax: 84/367-563. E-mail: szolad@bfterseg.hu

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült  2021.  március  30.  napján 10,00  órai  kezdettel  Szólád  Község  Önkormányzata

hivatali helyiségében ( 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32. )

Szólád  Község  Önkormányzatának  tulajdonát  képező  szóládi  259/1  hrsz-ú  ingatlan
értékesítése  tárgyában  közzétett  pályázati  hirdetményre  beérkezett  ajánlatok
bontásáról.  A pályázat  tartását  elrendelő  határozat  száma: Szólád Község Önkormányzata

polgármesterének 3/2021.(II.9.) polgármesteri határozata

Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester

        Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

Hajdú Zoltán Levente Szóládi Református Egyházközség ajánlattevő 

képviseletében

Rózsás  Elemér  polgármester  megállapítja,  hogy  a  pályázati  felhívásra,  az  ajánlattételi

határidőig, 2021. március 30-án 10,00 óráig, postai úton, zárt borítékban egy pályázati ajánlat

érkezett. A borítékot felbontja.

Ismerteti,  hogy  a  pályázati  ajánlatot  a  Szóládi  Református  Egyházközség  nyújtotta  be,

székhelye 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 43.

Ismerteti, hogy az értékesítésre meghirdetett ingatlan

- megnevezése: kivett óvoda ( két épület ) és udvar
- természetben 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 40. szám alatt található
- Szólád belterület 259/1 hrsz. 
- telek alapterülete: 1474 m2 
- építmények összes nettó alapterülete: 263 m2

   A pályázat tartalmazza 

   1.  a  pályázó  azonosító  adatait:  Szóládi  Református  Egyházközség  8625  Szólád,

Kossuth Lajos utca 43. Adószám: 19949312-1-14

   2.  a  pályázó  elérhetőségét:  Tel:  +36  30  632  3798;  +36  84 367 717;  E-mail:

parokia@refszolad.hu

   3.  a  pályázó  nyilvántartásba  vételi  okirat  kivonatát:  Egyházfőhatósági  igazolás

180319/2021.

   4. a pályázó két képviselőjének aláírási címpéldányát

   5. a pályázó hasznosításra vonatkozó elképzeléseit 
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   6. az ajánlott vételárat: 69.000.000 Ft azaz hatvankilencmillió forint

7. a pályázó nyilatkozatát, hogy az adásvételi szerződés megkötését követő 5 éven át

az ingatlant a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint óvodaként üzemelteti

8. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az ingatlanon lévő pajta felépítmény

használati  jogát,  legalább  az  adásvételi  szerződés  megkötését  követő  5  évig,  az

önkormányzat számára térítésmentesen biztosítja

9. a pályázó nyilatkozatát, mi szerint a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvényben 

meghatározott átlátható szervezet és a nemzeti köznevelésről  szóló törvény szerint  

óvoda működtetésére vonatkozó feltételekkel rendelkezik

10. a pályázó nyilatkozatát arról, mi szerint tudomásul veszi, hogy a TOP-1.4.1-15-

SO1-2016-00007 azonosító számú és a Magyar Falu Program 3018671912 azonosító 

számú projekt keretében megvalósított óvodafejlesztési pályázat kapcsán, a pályázatok

lezárását követő 5 évig, fenntartási kötelezettség terheli.

Jelenlévők a bontási jegyzőkönyvet, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag

aláírják.

K.m.f.

           Rózsás Elemér Mikóné Fejes Ibolya     Hajdú Zoltán Levente
 polgármester            aljegyző   ajánlattevő
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