
isajwwfB-w'^

% =3gl

t^r
Dunavarsán Város Önkormán zatának Pol ármestere

r 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utea 18., ...+i'--"" ^i. --.-- i-
D 24/521-040, 24/521-041, Fax:24/521-056

www. dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2020. október 13-ai rendes, 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
határozatával dontött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévö, Dunavarsány 2084/22 helyrajzi
számú, kivett beépitetlen terület művelési agú ingatlant a Dunavarsáuy Város Önkormányzatának
nemzeü vagyonáról szóló 2/2019. (II. 1.) Ök. rendeletben foglaltak szerint értékesítem kivánja, az
értékesítésre vonatkozó pályázatot kiirja.

A palyazat 2020. szeptember 11-én kihirdetésre került. A felhívásra a pályázati adatlapon (1.
számú melléklet) 2020. szeptember 28-án 10 óra határidőig 1 db pályázat érkezett, Gubucz Géza (2336
Dunavarsány Petöfi lakótelep 1/2. ) részéröl, melyröl 2020. szeptember 28. napján bontásijegyzökönyv
(2. számú melléklet) készült. Az értékelési jegyzökönyv (3. sz. melléklet) szerint a pályázat a kiírásban
meghatározottak szerint keriilt benyújtásra.

A pályazat bírálati szempontja Idzárólag a megajánlott eladási ár. A pályázó az ingatlant a
kiírásban meghatározott eladási áron 2.907.000 Ft-ért kívánja megvásárolni.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati 'avaslat;

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselo-testülete
a) Dunayarsány Város Önkormányzatának nemzeti 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
pályázatot elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. swmú melléklete
szerinti tartalommal;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes pályázóval az adásvételi
szerződés aláfrására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelos:

azonnal

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Űgyrendi Bizottság

Az előterjesztést készitette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintézö



Mellékletek: 1. számú: Pályázati adatlap
2. számú: Bontásijegyzőkönyv
3. számú: Ertékelésijegyzökönyv

Dunavarsány, 2020. október 6.
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PALYÁZATI ADATLAP INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

1. A pílyazatokérvényességi feltételei, az ajánlati kotöttség
Apályázó pályázatát^zárt bontékban, egy eredeti és két másolati példányban köteles a oálváz
benyujtísára nyitva alló határidö alatt, a palyázati kiírásban meghatározotthelyen', az'adott páS^a
uiaiojelzessel személyesen, vagy meghatalmazotf útján benyújtani.

2. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a) A pályázó szerzöáéskötéshez szükséges azonosító adatait:

aa) természetes személy esetén nevét, születési nevét, szűletési helyét és idejét, anyja szűletési
nevét, lakcimét, adóazonositójelét, ' ~ ~~J"'
ab^atlátható szervezet esetén nevét, székhdyét, adószámát, cégjegyzékszámát

si számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
ac)_haa_pályázójogi személy> va8yjogi személyiség nélkűli gazdasagi társaság, a pályá2
a beadáshoz képest:

aca) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak lütelesitett másolatit.
ya lamint aláírasra jogosult képviselojének eredetí alaírasi címpéldanyát'vaev~annak
hitelesített másolatát,
acb) a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló

it, valammt a képviselet jogára vonatkozó továbbá'az aláíras hitdességét-'ieazoio
okiratot.

ad) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát;
ae)akoDzorciumbanpályá2óknak ajánlatulchoz csatolni keil a közöttűk létrejött megáUapodás
ercdeti.. Yagy hitelesített másolatát' meiynek ki' kell téraie arra, hos-"a'togok~fele?é(

Ses. megkell jelolniuk továbbá a meghatalmazással eljáró kepviselojük 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 nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés 1.
és bc)-bd) alpontjának, valamint c) alpont ca)'és cb) alpontjában fogÍaltakroL
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d) a megajánlott eladási ár, mely nem lehet kevesebb a 2. 907. 000- Ft összegnél:

.2 . Sű T L?üt3 . -

e) a íizetés módját ^ f u. f <i. . ^

f) a palyázónyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok benyújtási határido l.ejártától számitott
90 napig ajánlati kötöttséget vállal: ... ̂ ., J. ;<. :'.. ̂ .. '.. -.. ̂  ,. ',. ."I.. Ü. jy; .̂ ^ i;%;7Í'. .'^'

g) a pályázo qyilatkozatát an-ól, hogy a pályázati feltételeket elfoeadia:
.

6 / .Í. S c/-('.. ?^. ^ >i^

3. Az ajániattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem 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
határidő lejártától számitott 90 napig kötve van. A pályázó ajánlati kötöttségétöl szabadul, amennyiben
a kiiró ezen időponton belül írásban közli, hogy pályázatát nem nyilvánította nyertessé, vagy hogy a
palyázatot eredménytelennek nyilvánította. Abban az esetben, lia a biráló bizottság javaslatában
második helyezettet is megjelöl, úgy az ilyen pályázó ajánlati kötöttsége a 90 napon belül akkor szunik
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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JeleD vannal(: ̂ ^^^-és ma^ o^ezetö
Kocsisné SzágerMónika, muszakiügyTn'té^"""'"610

Fe"t, t^ban 2020, .ept^er 1 1. ̂ n pa^ ̂vast tet^ ̂ ,

Fd^sunkra2020-^^ , P^^. a^":
Gubucz Géza 2336 Dunavarsán'JetőTlakóteIe . /,. A 'anlati c"""a

sértetlen
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K.m. f.
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ovács Aliz Réka

beruházási és műszaki osztályvezetö
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KocsisnéSzágerMómka
müszaki ügyintéző
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Ertékelési jegyzőkönyv

Készült: Ajánlatkérö hivatalos helyiségében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. I 8.) 2020. október 5. napján.

Tárgy: "DUNAVARSÁNY/B/2084/22 helyrajzi számú, ktvett beépítetlen terület művelési ágú
Bnkormányzali tulajdonú ingatlan értékesitése "tárgyában kiírt pályázati eljarás értékelése

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos, jegyző
dr. Kiss István, aljegyzö
Vágó Istvánné, gazdasági osztélyvezetö
Kovács Aliz Réka, beruházási és muszaki osztályvezető

Fenti tárgyban 2020. szeptember 1 I. napjén pályázati felhivást tettíiní közzé.

Felhívásunkra 2020. szeptember 28-án határidöre 1 pályázat érkezett az alábbiak szerint:
Ajánlattevő Ajánlati csomag Ajánlati ár Ajánlat

ruttó tel'eskörusé e
; Géza (2336 sértetlen 2.907.000 pt.-

Dunavarsány, Petőfi lakótelep
teljesköru

.A

A fentiek értelmében Gubucz Géza (2336 Dunavarsány, Petőfí lakótelep %.) ajánlatát javasoljuk el&gadni.

K.m. f.

A. Q . . ^oí ^

dr. Szilágyi Akos
jegyzö

Í\!^A 1
Vágó Istvánné

gazdasági osztályrezető
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dr. Kiss István

aljegyző

Kovács Aliz Réka
beruházási és műszaki osztályvezetö




