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ELÖTERJESZTÉS

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 13-airendes, nyílt ülésre

Hiv. szam:DV/10413-6/2020.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsány 2084/22 hrsz-ú ingatlan
értékesítésére kiirt pályázat eredményének megállapitására
Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormanyzatának Képviselö-testülete a 123/2020. (1X. S.) számú

határozatávaldontöttarról,hogyazÖnkormányzattulajdonábanlévö,Dunavarsány2084/22helyrajzi

számú, kivett beépitetlen terület művelési agú ingatlant a Dunavarsáuy Város Önkormányzatának
nemzeü vagyonáról szóló2/2019. (II. 1.) Ök.rendeletben foglaltak szerint értékesítem kivánja, az
értékesítésre vonatkozó pályázatotkiirja.

A palyazat 2020. szeptember 11-énkihirdetésre került. A felhívásra a pályázati adatlapon (1.
számúmelléklet) 2020. szeptember 28-án10órahatáridőig1 dbpályázatérkezett, GubuczGéza(2336
Dunavarsány Petöfilakótelep 1/2. ) részéröl,melyröl 2020. szeptember 28.napjánbontásijegyzökönyv
(2. számúmelléklet) készült.Az értékelésijegyzökönyv (3. sz. melléklet) szerint a pályázata kiírásban

meghatározottakszerintkeriilt benyújtásra.

A pályazat bírálati szempontja Idzárólaga megajánlott eladási ár. A pályázóaz ingatlant a

kiírásban meghatározotteladásiáron2.907.000Ft-értkívánja megvásárolni.
A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.
Határozati 'avaslat;

DunavarsányVáros ÖnkormányzatánakKépviselo-testülete
a) Dunaya rsány Város Önkormányzatánaknemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (U.

1.)

Ök.

rendeletben foglaltak szerint a Dunavarsany, 2084/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Gubucz Géza (2336 Dunavarsány, Petőfi lakótelep 1/2.) részéról érkezett érvényes

pályázatotelfogadjaa jelen határozatmeghozatalátsegítő előterjesztés1.swmúmelléklete
szerinti tartalommal;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes pályázóval az adásvételi
szerződésaláfrására,valamint a továbbiszükségesintézkedésekmegtételére.
Határidő:
Felelos:

azonnal

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi,FejlesztésiésŰgyrendiBizottság

Azelőterjesztést készitette:

KocsisnéSzágerMónikaműszakiügyintézö

Mellékletek:

1. számú:Pályázatiadatlap
2. számú: Bontásijegyzőkönyv
3. számú: Ertékelésijegyzökönyv

Dunavarsány, 2020. október 6.

r "né VargajjTünde
polgármestec .1

Az előterjesztés törvényes:
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PALYÁZATIADATLAP INGATLANÉRTÉKESÍTÉSÉRE

1.A pílyazatokérvényességi feltételei,azajánlatikotöttség

Apályázópályázatát^zártbontékban, egy eredeti és két másolati példánybanköteles a oálváz
benyujtísára nyitva allóhatáridöalatt, a palyázatikiírásban meghatározotthelyen', az'adottpáS^a
uiaiojelzessel személyesen, vagy meghatalmazotf útjánbenyújtani.
2. A benyújtottpályázatnaktartalmazniakell:

a)A pályázószerzöáéskötéshezszükségesazonosító adatait:

aa)természetes személy eseténnevét, születésinevét, szűletésihelyétésidejét, anyja szűletési

nevét, lakcimét, adóazonositójelét,

'

~ ~~J"'

ab^atlátható szervezet esetén nevét, székhdyét, adószámát, cégjegyzékszámát
siszámát,statisztikai azonosítóját, képviselőjéneknevét,

ac)_haa_pályázójogi személy>va8yjogi személyiségnélkűligazdasagitársaság,a pályá2
a beadáshoz képest:
aca) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak lütelesitett másolatit.
aláírasra jogosult képviselojének eredetí alaírasi
címpéldanyát'vaev~annak

ya lamint

hitelesített másolatát,

acb) a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló
it, valammt a képviseletjogáravonatkozótovábbá'azaláíras hitdességét-'ieazoio

okiratot.

ad) egyénivállalkozóeseténa vállalkozóiengedélyhitelesmásolatát;

ae)akoDzorciumbanpályá2óknak ajánlatulchoz csatolni keil a közöttűklétrejött megáUapodás

ercdeti.. Yagy hitelesített másolatát' meiynek ki' kell téraie arra, hos-"a'togok~fele?é(

Ses.megkelljelolniuk továbbáa meghatalmazással eljárókepviselojük nevét
af) külföldi pályázónak hiteles magyar forditásbm is be' kell'nyujtama" a'"megielöl

t. Külfoldi pályázó köteles belföldi székhellyel (iakóiíellyel) 'renSezö
megnevezni.

b)cuégs,lerűe"alaírt°kiratbaf°gla!t nyilatkozatotazNvtv.3.§ (2)bekezdésszerint,az(1)bekezdés1.
ésbc)-bd)alpontjának, valamintc) alpontca)'éscb)alpontjában fogÍaltakroL
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d)a megajánlott eladásiár,melynemlehetkevesebb a 2. 907. 000-Ft összegnél:
2 . Sű T L?üt3 . .

e) a íizetés módját

^ f u. f <i. . ^

f) a palyázónyilatkozatátarravonatkozóan,hogya pályázatokbenyújtásihatáridol.ejártátólszámitott
90napigajánlati kötöttséget vállal: ...^., J.;<.:'..^.. '.. -..^ ,. ',. ".I.. Ü.jy; .^^ i;%;7Í'. .'^'

g) a pályázoqyilatkozatátan-ól,hogya pályázatifeltételeketelfoeadia:
.

6 / .Í. S c/-('.. ?^. ^ >i^

3. Azajániattételi határidőlejártátkövetően a pályázóajánlatátnem módosithatja.

4. A pályázat kiirója azt az ajánlatot, melyben a megajánlott eladási ár nem éri el a pályázatban
meghatározott összeget, érvénytelennek tekmti.

5. A pályázat kiírója a benyújtott pályázat tartalmának (megajánlott eladási ár, stb. ) vizsgálata során
dönt a nyertes pályázóról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli.

6. A pályázó ajánlatához a pályázati kifrásban meghatározott idöpontig, de legalább a benyújtási
határidőlejártától számitott 90 napig kötve van. A pályázóajánlati kötöttségétölszabadul, amennyiben
a kiiró ezen időponton belül írásban közli, hogy pályázatátnem nyilvánította nyertessé, vagy hogy a
palyázatot eredménytelennek nyilvánította. Abban az esetben, lia a biráló bizottság javaslatában

másodikhelyezettetis megjelöl,úgyazilyen pályázóajánlatikötöttségea 90 naponbelül akkorszunik
meg, ha a kitró a nyertes pályázóval szerződést köt, és erről irásban értesíti a második helyezettet.
A pályázó ajánlatí kötottsége akkor kezdödik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló határidö
lejárt.
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Bontásijegyzőkönyv
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JeleDvannal(:^^^^-és ma^o^ezetö

KocsisnéSzágerMónika,muszakiügyTn'té^"""'"610

Fe"t,t^ban2020, .ept^er1 1.^n pa^ ^vasttet^^,

Fd^sunkra2020-^^ , P^^. a^":
GubuczGéza 2336Dunavarsán'JetőTlakóteIe . /,.

A 'anlatic"""a
sértetlen
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ovács Aliz Réka

beruházásiésműszakiosztályvezetö
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KocsisnéSzágerMómka
müszakiügyintéző
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Ertékelésijegyzőkönyv

Készült:Ajánlatkéröhivataloshelyiségében(2336Dunavarsány,KossuthL.u.I 8.) 2020.október5.napján.
Tárgy: "DUNAVARSÁNY/B/2084/22 helyrajzi számú, ktvett beépítetlen terület művelési ágú
Bnkormányzalitulajdonúingatlanértékesitése"tárgyábankiírt pályázatieljarásértékelése

Jelen vannak:

dr. Szilágyi Ákos,jegyző
dr. KissIstván,aljegyzö
VágóIstvánné, gazdasági osztélyvezetö

Kovács Aliz Réka, beruházási ésmuszaki osztályvezető
Fenti tárgyban2020. szeptember 1 I. napjénpályázatifelhivásttettíiní közzé.

Felhívásunkra 2020. szeptember 28-ánhatáridöre 1 pályázatérkezettazalábbiakszerint:

Ajánlattevő

Ajánlaticsomag

; Géza(2336

sértetlen

Ajánlati ár

Ajánlat

ruttó

tel'eskörusé e
teljesköru

2.907. 000pt.-

Dunavarsány, Petőfi lakótelep
.A

A fentiekértelmébenGubuczGéza(2336Dunavarsány,Petőfí lakótelep%.) ajánlatátjavasoljukel&gadni.
K. m. f.
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dr. SzilágyiAkos
jegyzö

\ 'i:

Ifí'ffi.
dr. Kiss István
aljegyző

Í\!^A 1
VágóIstvánné

gazdasági osztályrezető

Kovács Aliz Réka

beruházási ésműszaki osztályvezetö

