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BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  14/Z/2011rk

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat üzletrész értékesítésére

 A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

181/2011. (V.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi
Kábel TV Szolgáltató Kft. 75%-os, önkormányzati tulajdonban
lévő üzletrészének értékesítésére pályázati felhívást egy országos
napilapban és Budakalász honlapján kell közzétenni. A hirdetés
költségeinek fedezete a Város- és Községgazdálkodás szakfeladat
terhére történik.
Fentiek alapján Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az alábbi pályázati felhívást tűzi ki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános
pályázatot ír ki

üzletrész tulajdonjogának értékesítésére

A pályázati felhívás részletei a www.budakalasz.hu honlapon
olvashatók.

A pályázat beérkezésének határideje: 2011.szeptember hónap 2.
napja 12.00 óra.

http://www.budakalasz.hu/
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A részletes pályázati felhívást a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: hirdetésre, a képviselő-testület döntésének
megfelelően
Felelős: Rogán László

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette
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181/2011. (V.26.) KT. határozat  melléklete

Pályázati felhívás

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tulajdonában levő  a Budakalászi Kábel TV Szolgáltató Kft 75 %-os

üzletrész tulajdonjogának értékesítésére

1. A pályázat kiírója:
A pályázat kiírója: Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász, Petőfi
tér 1.) A pályázat kiírására Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete …/2011. (… …) Kt. számú határozata alapján kerül sor,
figyelemmel a kiírónak az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása
során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 44/2008. (XII.1.)
rendeletére.

2. A pályázat célja és jellege:

2.1. A pályázat célja: a Budakalászi Kábel TV Szolgáltató Kft 75 %-os
üzletrész tulajdonjogának értékesítése adásvétel útján. Az üzletrész ára
minimum 230.000.000 Ft azaz kettőszázharmincmillió forint.

2.2. A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós
2.3. A pályázat nyelve: magyar.
2.4. A pályázaton részt vehet: azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy
együttesen, aki a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan
tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal
igazolhatják magukat. Cégek esetében csatolni kell az aláírási címpéldány
eredeti példányát és 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot.

3. A pályázati biztosíték:

3.1. A kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték
megfizetéséhez köti, melynek összege 1.000.000 Ft azaz egymillió
forint Ft, melyet a Raiffeisen Banknál vezetett Ingatlan letétek
12001008-00173183-01300003 számlára történő átutalással, illetve
bankgaranciával teljesíthet a pályázó, a pályázat benyújtására nyitva
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álló határidőig. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot vagy a
bankgarancia-nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. A pályázati
biztosíték összege nyertes pályázat esetén beszámításra kerül.

3.2. Nem jár vissza biztosíték, ha:
 a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát

visszavonta,
 a pályázó az ajánlat benyújtását követően, de az eredményhirdetést

megelőzően vonta vissza ajánlatát,
 a szerződés megkötésének meghiúsulása a pályázónak felróható,

vagy az ő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg,
 a pályázati felhívás szerint a megkötött szerződést biztosító

mellékkötelezettséggé alakult át.
3.3. A pályázati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot

nem fizet, minden más pályázónak, aki nem nyertes, 30 napon belül
visszafizeti, kamat nélkül.

4. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja, ideje

4.1. A pályázó ajánlatát zárt, cégjegyzés nélküli borítékban, 5 példányban,
magyar nyelven, az adott pályázatra utaló jelzéssel - „Budakalász
Kábel TV” -, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtja be. Az
ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni, továbbá az alábbi
egyezési záradékot kell feltüntetni: „Az eredetivel mindenben
megegyezőnek minősül”. Amennyiben a pályázó az eredeti példány
megjelölését elmulasztja, az irányadó példány a kiíró által
tetszőlegesen választott példány lesz. A pályázati ajánlatot úgy kell
benyújtani, hogy az ajánlattétel idejének lejárta előtt a kiíróhoz
megérkezzen.

4.2. A pályázat beérkezésének határideje: 2011. szeptember 2. napja
12.00 óra. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal,
2011 Budakalász, Petőfi tér 1. „B” épület I. emelet 30. sz. szoba,
Orosz György – átvételi elismervény ellenében, és a beérkezés
sorrendjében bírálati sorszámmal látja el a pályázatokat.

4.3. A pályázati felhívással kapcsolatban igény esetén a kiíró a pályázók
részére helyszíni bejárási lehetőséget, illetve konzultációt biztosít
előzetes időpont-egyeztetés alapján, hivatali időben. A felvilágosítást,
illetve a helyszíni bejárást a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Irodájának vezetője, Orosz György végzi.  Tel.: 06/70-4590-635

e-mail: orosz.gyorgy@budakalasz.hu.

mailto:orosz.gyorgy@budakalasz.hu
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5. A pályázati dokumentáció: A Társaság 2006-2011 évi mérlege, és
beszámolója, mely dokumentáció értéke: 20 e Ft.

6. A pályázat legfontosabb tartalmi kellékei:

6.1. A pályázatnak tartalmaznia a megvásárolni szánt üzletrész vételárát,
6.2. A  hálózat további szakmai fejlesztési koncepcióját
6.3. A pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló
nyilatkozatot, az általa vállalt kötelezettségeket. A pályázó nyilatkozatát az
ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
6.4. Nyilatkozat a fizetési ütemtervre, és amennyiben ez nem egyösszegű, a
fizetési garanciára (bankgarancia).
6.5. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Pályázó tudomásul veszi, a
kisebbségi tulajdonosnak az üzletrészre elővásárlási joga van, valamit arra,
hogy eredménytelen pályázat esetén a kiíró felé semmilyen követelést nem
érvényesít.
6.6. Adás-vételi szerződés tervezet
6.7. A pályázó tudomással bír arról, hogy a kisebbségi tulajdonosnak
elővásárlási joga van.

Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az elbírálás időpontjában a biztosíték a kiíró
számláján rendelkezésre áll.

7. Az ajánlatok bontása:

7.1. Az ajánlatok bontására. A beadási határidőt követő munkanap13.00
órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (2011
Budakalász, Petőfi tér 1. „B” épület földszint).

7.2. Az ajánlatokat az értékelő munkacsoport zártkörűen bontja fel, és
tárgyalja meg.

7.3. Az ajánlatok elbírálásának jogát – az értékelő munkacsoport javaslata
alapján – a képviselő-testület saját hatáskörében tartja

8. A pályázat elbírálásnál figyelembe veendő szempontok:
.
Az elbírálás szempontjai a súlyozás sorrendjében:

 ajánlott vételár és fizetési ütemezés
 a fejlesztési koncepció tartalma,

9.  Eredménytelen pályázati eljárás ha
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9.1. Nem érkezett pályázati ajánlat, vagy az ajánlatok a pályázati felhívás
alapján nem értékelhetők.

9.2. A beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás
követelményeinek, valamint az összes ajánlat tartalma jelentősen eltér
a kiíró elvárásaitól.

9.3. A kiíró valamely pályázónak a pályázati eljárás tisztaságát sértő, vagy
a többi pályázó érdekeit egyébként sértő cselekménye miatt a pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött.

10. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:

10.1. nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,
10.2. a pályázó az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az előírásnak

megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
10.3. a pályázó a pályázatot nem írta alá,
10.4. az ajánlati árat nem egyértelműen határozták meg, vagy más

ajánlathoz kötötték

11.Szerződéskötés:

A pályázati eljárás eredményeként csak a nyertes pályázóval lehet szerződést
kötni.

12.A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást bármikor,
indokolás nélkül, akár érvényes ajánlat esetén is eredménytelennek
nyilvánítsa, és egyik pályázóval sem köt szerződést.

Budakalász, 2011. május 25.

Rogán László
polgármester


