
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

HIRDETMÉNY

A Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (GYMS MKI)  pályázatot
hirdet a kezelésében lévő Tényői Raktárbázis területén a 1433/2 hrsz.-ú, természetben 9111
Tényő, Árpád út 114. szám alatti, 65m2 alapterületű, szolgálati lakás megnevezésű ház bérbe
adására.  A bérleti  jogviszonyt  öt  éves  határozott  időtartamra  szól.  A beérkező  pályázatok
közötti  rangsorolás  bérleti  díj  mértéke  szerint  történik.  A nyertes  pályázat  a  legmagasabb
bérleti díjat tartalmazó ajánlat lesz. 

A bérlemény minimum díja: 20.000.- Ft/hó (a díj a 2007. évi CXXVII. törvény [ Áfa tv. ] 86.
§ (1) bekezdés j ) pontja értelmében mentes az áfa alól)
A  bérleti  díj  minden  évben  a  KSH  által  közzétett  infláció  mértékének  megfelelően
automatikusan emelhető. Negatív fogyasztói inflációs ráta esetén az üzemeltetési díj értéke
nem változik.
A bérlemény egyéb költségei (közüzemi díjak, kötelező felülvizsgálatok stb.) a bérlőt terhelik.
A  hulladék  elszállítás  Önkormányzaton  keresztül  történő  be-  és  kijelentése  a  bérlő
kötelessége.

A pályázatok benyújtásának határideje 2022.05.25 12:00 óra.

A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a  gyor.titkarsag@katved.gov.hu email
címre.

Az ajánlatok elbírálása 2022.05.26-án történik. A pályázat eredményéről az ajánlatot benyújtó
gazdasági  szereplőket  2022.05.27-én  elektronikus  levélben  értesítjük.  A vonatkozó  bérleti
szerződést  a  nyertes  pályázóval  2022.05.31-ig  (2022.06.01-2025.05.31 időtartamra)  kötjük
meg.

Az  ajánlatok  kidolgozásához  rendelkezésre  bocsájtjuk  a  bérleti  jogviszonyra  vonatkozó
szerződéstervezet szövegét, mely jelen hirdetmény 1. számú mellékletét képezi. 

A  helyszín  megtekintésére  lehetőséget  2022.05.17-én  biztosítunk.  Ezzel  kapcsolatos
szándékát kérem, hogy legkésőbb 2022.05.13-ig jelezze a gyor.titkarsag@katved.gov.hu email
címen.  

 
Kelt: Győr, 2022. május 9.

Tisztelettel:

Sallai Péter tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

igazgató



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

____________________________________________________________________________________________
Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.

Telefon: +36(96)529-530 
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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