
 
 
 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS  
 
Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati 
ingatlanok bérbeadására: 
 
1.   Tihany, Kossuth utcában található (8 hrsz-ú ingatlan) Pedro kávézó  
      -    A bérlet időtartama: 15 év  

- Minimális bérleti díj: 2.500.000,- Ft + Áfa/év. 
- A pályázó köteles elvégezni az Önkormányzat által felmért épületfelújítási 

munkálatokat 2016. április 1-ig. Az elvárt felújítási munkálatok az alábbiak: 
nádtető javítása, nyílászáró csere, külső homlokzat felújítása, fűtés kiépítése, 
vizesblokkok felújítása burkolatcserével, ill. szaniter cserével, világítás 
korszerűsítés, teraszfelújítás, belső tér teljes felújítása. Az előbb felsorolt 
beruházásokat a pályázatban  tételes költségvetés csatolásával részletesen be 
kell mutatni.  
A munkálatokat a hivatal műszaki előadójával leegyeztetve, min. közép 
kategóriába tartozó minőségben kell elvégezni. 

- Az ingatlan téliesítését a bérlőnek a fűtés kiépítésével meg kell oldani, 
2016.április 1-ig.  

- A kávézót egész éves nyitvatartással kell üzemeltetni.   
 
2.  Tihany, Kossuth u. 23. szám alatt található Ciprián Étterem 
      -    A bérlet időtartama: 15 év  
 -  Minimális bérleti díj: 1.600.000,- Ft + Áfa/év. 
 -  Az étterem egész éves nyitvatartással üzemeltethető. 
 -  A bérlő a szerződéskötésig köteles az Önkormányzat részére az épületben 

található konyhatechnológiai eszközök szakértő által megállapított értékét 
átutalni (1.577.694,- Ft + Áfa = 2.003.671,- Ft). 

 
Pályázati feltételek a következők: 

 
A pályázati anyag megvásárlása a pályázat benyújtásának feltétele. A pályázati 
anyag br. 20.000,- Ft ellenében vehető át. 

 Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati 
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 Amennyiben a pályázónak a pályázat benyújtásáig az Önkormányzat felé bérleti díj 
vagy egyéb tartozása van, a pályázatból automatikusan kizárásra kerül. 

 A pályázat nyertesével az elbírálást követően 15 napon belül köt szerződést az 
Önkormányzat.  

 A pályázatban ígért bérleti díj első évre eső részét szerződéskötésig egy összegben 
be kell fizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára, amennyiben 
részletfizetési igénye van kérjük a pályázatban megjelölni. 

  A szerződéskötést következő években minden év március 15-ig kell a bérleti díjat 
egy összegben megfizetni az Önkormányzat részére. 

 A bérleti díj az infláció mértékével minden év január 1-től megemelkedik. 
 A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. 



 
 
 

 Azonos ajánlat esetén a tihanyi állandó lakosok előnyt élveznek. 
 Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek 

vagy eredménytelennek nyilvánítsa. 
 A pályázattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e ajánlatának a 

képviselő-testületi ülésen való ismertetéséhez.  


