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1. A pályázati felhívás tárgya 

Nyílt pályázat a 2011 Budakalász, 1294/6 hrsz önkormányzati tulajdonban lévő építési telek 

értékesítésére.  

2. Információ az ingatlanról 

Nagysága: 1887 m2 

Megnevezése: kivett udvar és üzemi épület 

Terhelések: ELMÜ 9 nm vezetékjog, vezeték jog és OTR állomás 30 nm. 

Övezeti besorolása a HÉSZ-ben: LK-Z1 (50% beépíthetőség) A HÉSZ a budakalasz.hu honlapon 

a rendeletek között megtalálható. 

Minimális értékesítési ár: 40 millió Ft. 

A győztes pályázó a pályázat beadásakor külön nyilatkozatban vállalja, hogy a telken 

kizárólag Budakalász Város hatályos Helyi Építési Szabályzatában foglaltakat betartva 

létesít épületet a telken, és ennek biztosítékaként vállalja, hogy az adásvételi szerződés 

aláírásakor az Önkormányzatnál letétbe helyez 15 millió Ft-ot, amely az épület 50%-os 

készültségi fokánál jár vissza a Főépítész által kiadott nyilatkozat alapján. 

3. A pályázat benyújtásának módja és helye 

A pályázatokat zárt borítékban, a Pályázó neve és székhelye megjelöléssel és a következő 

feliratokkal ellátva:  

„1294/6 hrsz telek értékesítése” 

http://www.budakalasz.hu/


magyar nyelven, 1 darab eredeti példányban, EREDETI jelzéssel és 1 darab másolati 

példányban, MÁSOLAT jelzéssel kell benyújtani személyesen, meghatalmazott útján, vagy 

postai úton Budakalász Város Önkormányzata, 2011. Budakalász, Petőfi tér 1 címen. 

4. Ajánlati biztosíték 

A pályázat kiírója pályázónként 1 millió Ft. pályázati biztosíték befizetését írja elő. A pályázati 

biztosítéknak az eredményhirdetést megelőzően kell beérkeznie Budakalász Város 

Önkormányzatának 12001008-00173183-01000006 sz. számlájára. Az ajánlati biztosítékot az 

Önkormányzat az eredményhirdetést követő 10 napon belül visszautalja a pályázók részére. 

Az utaláskor fel kell tűntetni a megjegyzés rovatba a pályázati biztosíték megnevezést. 

3. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő) 

3.1. 2016. június 10. 14:00 óra 

3.2. Pályázó a határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát. 

4. A pályázatok felbontásának helye és időpontja 

4.1. A határidőben beérkezett pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontására 2016.06.13-

án 11.00-kor a Kiíró székhelyén kerül sor. 

4.2. A pályázatok felbontásánál a Kiíró képviselője, a Pályázók, valamint az őket képviselő 

személyek (meghatalmazással) lehetnek jelen. A pályázatok felbontásakor a Kiíró az alábbi 

információkat közli a jelenlévőkkel: 

 4.2.1. a Pályázó neve és székhelye, 

4.2.2. a Pályázó által vállalt értékesítési határidő 

 4.2.3. a Pályázó által ajánlott ügynökségi jutalék és értékesítési határidő. 

5. A pályázatoknak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia 

5.1. A Pályázó ajánlata 

5.1.1. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben több Pályázó azonos ajánlatot 

tesz, akkor a Kiíró ezekkel a Pályázókkal külön tárgyal a legkedvezőbb összegű ajánlat 

elérése érdekében. 

5.2. Elérhetőségi adatok 

 5.2.1. A Pályázó telefonszáma, e-mail címe. 

 5.2.2. A Pályázó által kijelölt kapcsolattartó telefonszáma. 

 5.2.3. A Pályázó levelezési címe. 



5.3. Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló dokumentumok 

5.3.1. A gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbíróság által kiadott 60 napnál nem 

régebbi eredeti cégkivonat vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya, 

valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldánya másolati  példányban. Adott 

esetben a Cégbírósághoz benyújtott változás bejelentés eredeti  vagy közjegyző által 

hitelesített példánya. 

 5.3.2. A Pályázónak csatolnia kell az előző két lezárt üzleti évről készült 

 beszámolójának másolatát. 

 5.3.3. Igazolás a NAV-tól, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178 §-

ának 20. pontja szerinti,  hatvan napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozással nem rendelkezik; 

6. Kizáró okok 

6.1. Érvénytelen a pályázat, ha a vételár nem éri el a 40 millió Ft összeget. 

6.2. 60 napot meghaladó NAV felé irányuló tartozása áll fenn. 

6.3. Alkalmatlan a Pályázó, ha a pályázat kiírója felé lejárt tartozása áll fent a pályázat 

elbírálásának időpontjában. 

6.4. Nyilatkozat hiánya a HÉSZ-ben foglaltak betartásáról. 

6.5. Ajánlati biztosíték határidőre be nem érkezése. 

6.6. Az 5.3. pontban foglalt dokumentumok bármelyikének hiánya. 

7. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik. A Pályázó 

ajánlatához a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 60 napig kötve van, 

kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, a 

pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 

8. A pályázat elbírálásának módja 

8.1. A Kiíró megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott 

követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem 

felel meg, a pályázati eljárásból – az indokul szolgáló okok jegyzőkönyvbe vétele mellett – ki 

kell zárni. 

8.2. A Kiíró – szükség esetén – megadja a hiánypótlás lehetőségét ésszerű határidő 

megjelölésével a Pályázó(k) részére. A hiánypótlás eredménytelensége az eljárásból való 

kizárást vonja maga után. 



9. Eredményhirdetés 

9.1. Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását, illetve – hiánypótlás esetén – a 

hiánypótlási határidőt követő 5munkanapon belül írásban értesíti a Pályázókat. 

9.2. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy ha a 

benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 

10. Szerződéskötés 

A Kiíró az eredményhirdetést követő naptól számított 15 napon belül a nyertes Pályázóval, 

vagy visszalépése esetén az eljárás második helyezettként kihirdetett Pályázóval adásvételi 

szerződést köt. 

11. További információk 

11.1. A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli. 

11.2. A pályázat összeállításának minden költsége Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől 

függetlenül Kiíró nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban. 

11.3. A Kiíró előzetes egyeztetést követően lehetőséget nyújt a telkek helyszíni 

megtekintésére. 

11.4. A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítást ad: 

Pál József Gazdasági és Adó iroda-vezető (704556937).  

Budakalász, 2016.05.27. 

 

 

 

Rogán László 

polgármester s.k. 


