
CSOK-os önkormányzati építési telkek eladása 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján megvásárlásra kínálja 
fel az alábbi építési telket, melyet az alábbi módok egyikén lehet megvásárolni: 

I. kedvezményes eladási áron a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult 
magánszemélyek részére vagy 
II. kedvezmény nélküli áron. 

Hely: Helyrajzi Terület I. kedvezményes bruttó eladási ár II. 
Zalaegerszeg szám (m') 1 gyermek 2 gyermek 3 vagy több kedvezmény 

esetén 15 %-os esetén 30%-os gyermek nélküli 
kedvezménnyel kedvezménnyel esetén 50%-os bruttó ár 

kedvezménnyel 
Budai völgyi u. 697/21 878 3.778.250 Ft 3.111.500 Ft 2.222.500 Ft 4.445.000 Ft 
Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérőakna, a vízmérő és szerelvényezésének kiépítése a 
vevő faladata. A szennyvíz-bekötő vezeték és átemelő akna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az átemelő-
szivattyú és a szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelő villamos energiaellátásának kialak~tása, 
biztosítása a vevő kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz elvezető létesítmény nem áll rendelkezésre. Aram 
csatlakozás a telken elérhető. Közművekre való csatlakozás költsége a vevőt terheli. A vízi közművekre 
vonatkozó közművesítési hozzáiárulás megfizetése a vevő kötelezettsége. 
Budai völgvi u. 697/25 1182 I 4.749.800 Ft 3.911.600 Ft I 2.794.000 Ft 5.588.000 Ft 
Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérőakna, a vízmérő és szerelvényezésének kiépítése a 
vevő faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz el vezető 
létesítmény nem áll rendelkezésre. Áram csatlakozás az utcában elérhető. Közművekre való csatlakozás 
költsége a vevőt terheli. A vízi közművekre vonatkozó közművesítési hozzájárulás megfizetése a vevő 
kötelezettsége. 
Cseresznyésszeri 

1825 718 3.562.350 Ft 2.933.700 Ft 2.095.500 Ft 4.191.000 Ft 
u.8. 
Vízbekötés a telken, szennyvíz, áram, gáz, csapadékvíz csatlakozás az utcában elérhető. A közművekre való 
csatlakozás költsége a vevőt terheli. A vízi közművekre vonatkozó közművesítési hozzájárulás megfizetése a 
vevő kötelezettsége. 

A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak 

II. Pályázati ajánlatok beadása: A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók 
2019. december 4-én 12 óráig. 

Beadás módja: postai úton vagy személyesen, lezárt borítékban 
A borítékon fel kell tüntetni a megvásárolni kívánt ingatlan pályázati kiírás 
szerinti pontos meghatározását, helyrajzi számát. 

Személyes beadás ideje: ZMJV Polgármesteri Hivatal hivatalos nyitvatartási ideje alatt 
Hétfő-csütörtök munkanapokon: 08:00-12:00 óra és 13:00-16:30 óra 
Pénteki munkanapon: 08:0Q..12:00 óra 

Beadás helye (postai cím): ZMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 
Vagyongazdálkodási Csoport, II. emelet, 212. iroda 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 

ln. oldal 
































