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A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban MMÖNK) felkéri az 
érdeklődőket, hogy tegyenek ajánlatot ingatlan eladására. 
 
 
A kapcsolattartó személy Bacsi Zsuzsanna, T: +386 26 20 36 03, M: +386 41 71 54 22, E: 
baci.zsuzsanna@muravidek.si. 
 
 
Az MMÖNK a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2021–2024 4. 
intézkedése megvalósítása keretében ingatlant kíván vásárolni egy információs és fejlesztési központ 
létrehozására, amelyhez egy piac is tartozik. 
 
Követelmények: 
 
1. Az ingatlan: 
- az épületnek a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2021–2024* 

által meghatározott programterületen kell elhelyezkednie, 
- olyan városi területen kell lennie, ahol nagy a helyiek és a turisták forgalma, 
- könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, 
- alkalmas üzleti használatra, 
- 500 és 1500 m2 közötti hasznos alapterülettel rendelkezik,  
- lehet többszintes, de az első szint (földszint) legalább 250 m2-es nagyságú legyen, 
- minden tehertől mentesnek kell lennie. 
 
 
Az ajánlattevőnek az ingatlanról 6 hónapnál nem régebbi értékbecslést kell benyújtania. Az MMÖNK 
elvégzi az értékelés felülvizsgálatát. 
 
Az ingatlan eladása után fizetendő adó az eladót terheli.  
 
2. Határidők 
Az ajánlattevő és az MMÖNK közötti ingatlanvásárlási szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni 
és az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre vonatkozó javaslatot legkésőbb 2022. november 1-
jéig kell benyújtani. A vételár kifizetésének határideje 2022. 12. 31. Az ingatlan átadásának határideje 
a vételár beérkezését követő 1 hónap. 
 
Az ajánlatokat 2022. 10. 17-ig kell elküldeni az MMÖNK-nak. 
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Az MMÖNK jelen felhívás alapján semmilyen módon nem köteles megvásárolni a felkínált 
ingatlant, hanem kizárólag ajánlatokat kér az ingatlan eladásában érdekeltektől. Az MMÖNK az 
igényeknek megfelelően dönt. Az MMÖNK tárgyalásokat folytat a vételárról. 
 
*Az adott községekben településenként meghatározott programterület: 

− Dobronak község: Dobrovnik/Dobronak és Žitkovci/Zsitkóc,  
− Hodos község: Hodoš/Hodos és Krplivnik/Kapornak,  
− Moravske Toplice község: Čikečka vas/Csekefa, Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/ 

Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,  
− Lendva község: Banuta/Bánuta, Čentiba/Csente, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške 

gorice/Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi/Völgyifalu, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gaberje/ 
Gyertyános, Genterovci/Göntérháza, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Kamovci/Kámaháza, Kapca/ 
Kapca, Kot/Kót, Lendava/Lendva, Lendavske gorice/Lendavahegy, Mostje/Hídvég, 
Petišovci/Petesháza, Pince/Pince, Pince Marof/Pincemajor, Radmožanci/Radamos, 
Trimlini/Hármasmalom,  

− Šalovci község: Domanjševci/Domonkosfa.  
 

Az MMÖNK vezetősége  
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