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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata KépvÍselő-testületének

Hiv. szám: DV/4358-12/2021. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány 2084/23 hrsz-ú ingatlan 185/305 tulajdoni
hányadának értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testűlet az 56/2021. (V. 4.) számú határozata alapján döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő, 2084/23 helyrajzi számú kivett beépítetlen teriilet művelési ágú terület 185/305 tulajdoni hányadát a Dunavarsány
Város Onkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 2/2019.(II. l.) Ok. rendeletben foglaltak szerint értékesíteni
kívánja, az értékesítésre vonatkozó pályázatot kiüja.

A pályázat 2021. majus 6-án kihirdetésre került. A felhívásra a pályázati adatlapon ^7. számií melléklet) 1 db
pályázat érkezett 2021. majus 21-én 10:00 óráig, határidöre Gubucz Géza (2336 Dunavarsány, Templom utca 37.)
részéröl, melyröl 2021. május 21. napján bontási jegyzökönyv (2. számú mellékleí) készült. A pályázat a kiírásban
meghatározottak szerint került benyújtásra. (3. sz. melléklet)

A pályázat bírálati szempontja kizárólag a megajánlott eladási ár. A pályázó az ingatían 185/305 tulajdoni
hányadát a kiírásban meghatározott eladási áron 1. 324. 000 Ft-ért kívánja megvásárolni. Az ingatíam'ész adásvételéről
szerződés kötése szükséges.

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29. ) Korm.
rendelet alapján, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szőló 2011. évi
CXXVIIL törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) a Dunavarsány Véros Onkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (II. l. ) Ok. rendeletben (a
továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint a Dunavarsány, 20S4/23 hrsz-ú ingatlan 185/305 tulajdoni
hányadának értékesítésére Gubucz Géza (2336 Dunavarsany, Templom utca 37. ) részéről érkezett
érvényes pályázatot elfogadom a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. swmú melléklete
szerinti tartalommal;
az a) pont szerinti adásvételi szerződést aláírom, valamint a további szűkséges intézkedéseket megteszem.b)

Határido:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készftette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintézo

Mellékletek: 1. számú: Pályázati adatlap
2. számú: Bontásijegyzokönyv
3. számú: Ertékelési jegyzökönyv

Dunavarsány, 2021. iiiiijus 26.
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PÁLYÁZATI ADATLAP INGATLAN ÉRTÉKESITÉSERE

Pálvázat tárgya: Dunavarsány 2084/23 HRSZ 185/305 tulajdoni hányada ingatíanvásárlási
szándéka

l. ADályázatokén'ényességifeltételei. azajánlatikötöttség ^
^Szap^^c=^''e1"=ítómi°^^^^
tenpy^Sal'^rá!lo"hatérÍd6"aÍatt:apályázati kiírásbanmegtoározott helyen, az adott pályázatra
utalójelzéssel "személyesen, vagy meghatalmazott útján benyújtani.

2. A benyújtott pályázateak tartalmazma keU:
alADálvázószerződéskötéshezszükségesazonositóadatait _ ,, ., , , ^. _, ^:^ "_. "" "".".tó";
a> A f""^te^e'teTs"zeméTy"eseten^evét;szuletési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési

nevét, lakcímét, adóazonosító jelét:

Pál ázó:
Neve: Gubucz Géza
Születési név: Gubucz Géza
Anyja neve: Funda Magdolna
Születési hely, idő: Budapest, 1978. 02.26.
Adóazonosítójel: 8405981675
Személyi igazolvány: 905903TA
Lakóhely: Dunavarsány, Templom utca 37.

ab) átlátható szervezet esetén nevét, székhdyét,
^ 

adószámát,
^ 

cégjegy2ékszámát vagy

tásiszámát, statisztikaiazonosft6ját, képviselőjéneknevét, ^ ^ ^ ^ ^^^
^"h^'pá'tyázó^ogi'szeméty. vagyjogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázónak

aeálTonapnál nem régebbi eredeü cégkivonatát vagy annak hitelesftett másolatát,
^TamTnt"aláírasrajogosultképviseIöjének eredeti aláirási címpéldányát vagy amiak
hitelesített másolatát, ^ ^ ........ _^^i^_a, . "^i^
acbTa'Tétrejöttét igazoló birósági, vagy más egyéb nyilvántartásbavételérol^zojo
okiratot, valamint aképviseletjogára vonatkozó továbbá az aláírás faitelességét iga
okiratot. ...... , . .,,

adl eevéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatat; ^ ^
^ ̂o'rómnb"anpalyaz6knak ajánlatukhoz csatohukell a kőzöttük létrejöttmegáU^podás
^edaet'Íu^gy"hiteÍes'ített'másolatát; melynek ki kell témie^ arra^to^ ̂ ^t^dcje^lőssége

s, 'megkelljelölniüktovábbáameghatolmazássalelj^képvisel6jüknevet^^^
ckaS°'páb&ázónak"hÍtdes-magyar foriításbm is^ be^ ̂ u, nyúJt_ania"a. m^oU

^mentamoÍcat'TüÍfBldi~pályázó koteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkezö
kézbesítési megbízottat megnevezm.

b) cégszerűen aláirt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3^§P^ek,eriesfen^,(i), tekezdés ' .

b)°aipontba) és bc)-bd) alpcmtjmak, valamint c) alpont ca) és cb) alpontjában toglaltaJa-oi.

c) a pályázó rövid bemutatását:

,res dunavarsányi lakos vagyok, 3 gyermekes családapa^ Építömernöktóirtvégeztem
a S'SchenyTlstvm Egyetemen. Az epítöiparban tevékenykedem immai. l6 éve- 10 mS
betongy&atvezettemTjelenleg speciális épitöanyagok terén müszaki tanácsadással
foglalkozom.
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Aktív?S?ője vagyok Dunavarsány közössé^életének. ̂ av.sanyi Off.Road
és bővítés céljábóla saját ugaüanom mö^ ̂ ^lc e, e

d) a "egajanlott eladési ar, "ely nem lehet keve.ebb az 1.324.000- Ft összegnél:
A'ánl tiár: 1.324.000-Pt

e) a fízetés módját

Atutalás

^SS^^kw6w'hosy a ^^ ̂ v^ ̂  . ejartatö, sz^
?ötöSO:?ma?La álá2atben '.

tási^^-énekle-artatól^tott90na, ^a-anlati

g) a palyazö nyilatkozatát arról, hogy a pályázati fdtételete elfogadja:
N ilatkozom ho a ál ázati feltételeket elfo adom.

3. Az ajanlattétel, hataridő lejartat követően a pafyazo ajanlatat nen, ̂ódosfthatja.
tsjas^sss6 0 a mwott eladási ár nem ^ el a p^,

^ssssa^s^y^ ^ ^ ." ̂  ""
^f^^^s^^s^a^s ate^tás'
:.íz^SE =^'^^^
masodikhdyezetteHsmeaeTörúgy^l^n pS ̂ ánlSn^"a. t>MO-bizottsag Ja;^an°
m%.ha^^^^o^^^^^ss^^90nap(mbeli"akto;'^
^^^^^^ss^^s^

Dunavarsány, 2021. május 18.
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Gubucz Gésa
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Bontási jegyzőkönyv,._

Készült: Ajánlatkérő hivataios helyiségében (2336 Dunavarsán^ Kossuth L.. u. 78.)'2021" május 21. napján.
Bontás megkezdésének ideje: 10:00 óra ; , , ^-^ , I t

i-;..jwiL^-/{íy1 ?o<^
Tárgy; "DUNAVARSANY/B/2084/23 helyrajzi számú, kivett bee' itetlen'területniuvelési ágú önkorníányzati

tulajdonú ingallan 185/305 tulajdom hányadának é é e itese, '; (ár ában ]yírt pályjza<i elj^rás.

Jelen vannak: Kovács AIiz Réka, beruházási és muszaki osztályvezetö
Kocsisné Száger Mónika, műszaki ügyintézö

Fenti tárgyban 2021. május 6. napján pályázati felhivást tettünk közzé, a helyben szokásos módon. valamint
elektronilcus úton a www. dunavarsan . hu oldalon.

Felhívásunkra 2021. május 21-én határidőre 1 pályázat érkezett az alábbiak szerint:
A'ánlattevő

Gubucz Géza 2336 Dunavarsán , Tem lom utca 37.
A ánlatí csoma

sértetlen

A bontási eljárás 10:05 perckor befejeződött. A bontásijegyzőkonyvet az ajánlattevő elektronikus úton kapja
meg.

K.m. f.

Kovács Aliz Réka

beruházási és möszaki osztályvezető

C^'^UJL. 1/lCc
Kocsisné SzágerMónika

műszaki ügyintéző

u^
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Ertékelési jegyzőkonyv

Készült: Ajánlatkérő hivatalos helyiségében (2336 Dimavarsány, Kossuth L. u. 18. ) 2021. május 25. napján.

Tárgy: "DUNAVARSANY/B/2084/23 hdyrajzi számú, kivetl beépitetlen terüiel mmelési ágú
önkormányzati tvlajdonú ingatlan 185/305 tulajdoni hányadának értékesitése" tárgyában kiirt
pályázati eljárás értékelése

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

Fenti tárgyban 2021. május 6. napján pályá2ati felhívást tettünlc közzé, a helyben szokásos módon, valamint
elektronikus úton a www. dunavarsan . hu oldalon.

Felhivásunkra 2021. május 21-én határidőre 1 pályázat érkezett az alábbiak szerint:

Ajánlattevő Ajánlati csomag Ajánlatiár AJánIat
bruttó fel'eskörűsé e

Gubucz Géza (2336 sértetlen 1.324. 000 Ft. - teljeskörű
Dunavarsán , Tem lom utca 37.)

A fentiek értelmében Gubucz Géza (2336 Dunavarsány, Templom utca 37. ) ajánlatát javasoljuk elfogadni.

A. (^LJ . ^^
dr. Szilágyi Akos

jegyzö

K.m. f.

Á^ l^
dr. Kiss István

aljegyző

ágó Istv nné
gazdasági osztályvezető

Kov ' e a
beruházási és műszaki osztályvezetö
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