
K I V O N A T 
  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 25-én (szerda) 16 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
 
Tárgy:  Tura 0121/14, 0121/17, 0121/18, 0121/21, 0121/22, 0117/3 hrsz. alatti önkormányzati 
ingatlanokra kiírt haszonbérleti pályázat elbírálására 

 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

45/2015. (III.25.) határozat: 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Tura 0121/14, 
0121/17, 0121/18, 0121/21, 0121/22, 0117/3 hrsz.  alatti ingatlanok hasznosítására kiírt 
zártkörű (meghívásos) pályázatra, az ingatlanok együttes vagy ingatlanonkénti haszonbérbe 
adására az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra.  
 

- Gólya József Tura, Galgahévízi út 32. 
- Szilágyi Tibor Tura, Délibáb u. 32. 

 
Az ajánlatok bontására 2015. március 16-án 14,00 órakor került sor. 
 
 
1. Gólya József Tura, Galgahévízi út 32. ajánlattevő ajánlata az Értékelő Bizottság értékelése 
alapján megfelelt a bírálati szempontoknak azzal a megjegyzéssel, hogy földműves minőségét 
a pályázat benyújtására nyitvaálló határidőn túl, 2015. március 18-án igazolta. A Bizottság 
értékelése alapján adott pontok száma: 23.480 pont (számítás módja: ajánlott bérleti díj 1 Ft-
onkénti 1 pont / AK x AK + bérleti időtartam évenként 1 pont =   (1Ft x 1500 Ft x 15,64 AK) 
+ 20 év = 23.480 pont).  
Az értékelés figyelembevételével, az Értékelő Bizottság javaslatával Tura Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tura 0121/17, 0121/18, 0117/3 hrsz. alatti 
ingatlanokat haszonbérbe adja Gólya József Tura, Galgahévízi út 32. ajánlattevő részére az 
ajánlata alapján adott 1.500 –Ft/AK/év értékben, 20 év haszonbérlet időtartamra, amennyiben 
a kötelező kifüggesztés (15 nap) tartama alatt más előhaszonbérleti joggal rendelkező 
ajánlattevő nem él előhaszonbérleti jogával.   

 
 
2. Szilágyi Tibor Tura, Délibáb utca 32. ajánlattevő ajánlata az Értékelő Bizottság értékelése 
alapján megfelelt a bírálati szempontoknak. A Bizottság értékelése alapján adott pontok 
száma:  13.559 pont (számítás módja: ajánlott bérleti díj 1 Ft-onkénti 1 pont / AK x AK + 
bérleti időtartam évenként 1 pont = (1Ft x 1948 Ft x 6,95 AK) + 20 év = 13.559 pont). 
Az értékelés figyelembevételével, az Értékelő Bizottság javaslatával Tura Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tura 0121/14, 0121/21, 0121/22,  hrsz. alatti 
ingatlanokat haszonbérbe adja Szilágyi Tibor Tura, Délibáb utca 32. ajánlattevő részére az 
ajánlata alapján adott 1.948 –Ft/AK/év értékben, 20 év haszonbérlet időtartamra, amennyiben 



a kötelező kifüggesztés (15 nap) tartama alatt más előhaszonbérleti joggal rendelkező 
ajánlattevő nem él előhaszonbérleti jogával.   

 
 
Határidő:  azonnal 
 Felelős: Polgármester 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                         Polgármester                                                              jegyző 
 
 


