
JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T 
  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 26-án (szerda) 900 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
Tárgy: A turai 2209 hrsz. alatti ingatlan értékesítése   
Jelen lévő képviselők száma: 7 fő 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

43/2017. (IV.26.) határozat: 
 
1. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 1/1 hányadban képező turai 
2209 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó, jelen döntés mellékletét képező értékbecslést, az ingatlan 
vagyonkataszteri nyilvántartási adatlapját, a zártkörű pályázati kiírást és annak mellékleteit 
megismerte.  
 
2. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tura város nemzeti vagyonáról szóló 
9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 15.§ - 19. §-aiban foglaltak, valamint az önkormányzati 
rendelet mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat alapján 2017. április 26. napján jelen 
döntés mellékletét képező zártkörű (meghívásos) pályázatot ír ki a turai 2209 hrsz. alatti 
ingatlanra.  
 
3. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turai 2209 hrsz. alatti ingatlanra kiírt 
zártkörű (meghívásos) pályázatra az alábbi ajánlattevőket hívja meg:  
 

1) Galga Park Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
     2194, Tura, Kossuth Lajos út 143. Farkas Mihály ügyvezető 
 
2) TURAWELL Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
     1036, Budapest, Bécsi út 63. II.em.1. Eirikur Bragason ügyvezető 

Kézbesítési megbízott cég: Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 1126, Budapest, 
Ugocsa u.4/b. 

 
3) HEXACOM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
     2683 Acsa, Kastély út 1. Papp Ilona ügyvezető 

 
Az ajánlattevők részére a pályázati felhívást legkésőbb 2017. április 28. napján kell postai úton 
megküldeni.  
 
4. A turai 2209 hrsz. alatti ingatlanra kiírt zártkörű (meghívásos) pályázat benyújtási határideje:  
 
2017. május 12. 12,00 óra 
 
5. Bírálati szempontok pontos megjelölése; pontozásos értékelési rendszer:  
Az értékelésnél az összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztása a cél.  
 
 
 



szempont Pontérték 
ajánlati ár  0-8 pont 
vételár egyösszegű, illetve minél kevesebb 
részletben és minél rövidebb időn belül való 
megfizetése, fizetőképességének hitelt érdemlő 
igazolása 

0-2 pont 

 
6. Az eredményhirdetés módja, helye, várható ideje:  
A pályázók írásos értesítésével (postai kézbesítéssel), melynek várható ideje:  
legkésőbb 2017. május 19. 
 
 
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester 
Határidő: a pályázati kiírás és jelen határozat, valamint Tura város nemzeti vagyonáról szóló 
9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete és Versenyeztetési Szabályzata szerint 
 
 
 

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


