
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

21/2011. (II.15.) Ökt. számú                                                                   
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati ingatlanok értékesítéséről és a szükséges döntések meghozataláról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 
1./ Elhatározza, hogy a tulajdonát képező tornyospálcai  54. hrsz-ú ingatlanát nyilvános 
pályázat útján értékesítésre meghirdeti  ezen határozat melléklete szerinti felhívás és részletes 
pályázati dokumentáció alapján. 
A pályázati felhívást a megyei lapban, valamint a község honlapján és a helyben szokásos módon 
teszi közzé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
2./  Felkéri a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságát a beérkezett ajánlatok bontására, értékelésére és a 
döntés előkészítésére. 
Határidő: 2011. március 15. 
Felelős: bizottság elnöke 
 
 

                                                  Melléklet a 21/2011. (II.15.) Ökt. számú határozathoz 
 

 
Pályázati felhívás! 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános  pályázat útján 
értékesítésre meghirdeti  a tulajdonát képező tornyospálcai  54. hrsz-ú ingatlant. 
A részletes pályázati kiírást a megyei lapban történt megjelenést követő naptól számított a 
pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig,  munkanapon 8.00-16.00 óráig, 
pénteken 8.00-12.00 óráig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban (Tornyospálca, Rákóczi 
út 23.) . 
Az ingatlan a polgármesterrel  történő előzetes egyeztetés után a helyszínen megtekinthető. 
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Polgármesteri Hivatal 
2011. február 28. 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

A  TORNYOSPÁLCA-i  54 HRSZ-ú  ÖNKORMÁNYZATI  TULAJDONÚ INGATLAN  

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

 

KIÍRÓ:  TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE 

  4642 TORNYOSPÁLCA, RÁKÓCZI  UTCA  23. 

TEL./FAX: 06-45/445-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNYOSPÁLCA, 2011. FEBRUÁR 15. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 4642 Tornyospálca, 

Rákóczi utca 23.) a  21/2011. (II.15.)Ökt. számú határozata alapján 

nyilvános pályázatot ír ki 

az önkormányzat  tulajdonát képező tornyospálcai 54 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. 
 

1. A pályázati dokumentáció tartalma, az Ajánlatadó által a pályázati 

dokumentációban történő nyilatkozatai: 

 A pályázó neve és lakcíme 

 A megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározása 

 A megajánlott vételár összege, amely minimum   nettó  10.000.000 Ft. 

 Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról 

 Nyilatkozatot arról, hogy ajánlatát az eredményhirdetés napját követő 30 napig 

fenntartja 

  Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és az 

elfogadott ajánlatnak megfelelő adásvételi szerződést az eredményhirdetés napját 

követő legfeljebb 15 napon belül aláírja,  

 Az átvett kiírási dokumentációt (egy példányban). 

A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. 

2. Határidők: 

A pályázati kiírási dokumentáció ingyenesen átvehető a megyei lapban történő  megjelenést 

követő naptól számított a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig, minden 

munkanapon 800-1600-ig és pénteken 800-1200-ig. 

Helye: Tornyospálca Község Önkormányzata Jegyzője  4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

A pályázatok beadási határideje: 2011. február 28-a 10.00 óra 

 

A pályázatok bontása: 2011. március 1.    10.05 óra 

Helye: Tornyospálca Község Önkormányzata  tanácskozó terme. 
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A pályázatokat 2 példányban, aláírva, „Ingatlan vétel” jeligével, zárt borítékban   

személyesen,  postai úton, vagy meghatalmazott útján kell Tornyospálca Község 

Önkormányzata Jegyzőjéhez eljuttatni. 

A pályázatok bontását a kiíró képviselője végzi. A pályázók vagy meghatalmazottaiknak a 

bontásnál jelen kell lenniük erről külön értesítést nem kapnak. 

Eredményhirdetés: 

Az eredményhirdetés időpontja: a pályázatok minősítését követően tartandó képviselő-
testületi döntést követő 5 napon belül, írásban 
Helye: megegyezik a pályázat beadási helyével. 

3. Alapadatok 

Az ingatlan Tornyospálca község központjában, az 54 hrsz-ú, a valóságban Tornyospálca, 

Árpád tér 2-3. szám alatti, 1651 m2 nagyságú belterületű ingatlan, melyen két épület található. 

Az egyik épületben 2010. novemberéig önkormányzati főzőkonyha üzemelt, a másik épület 

valamikor iskolaként funkcionált. Az ingatlan a hivatallal történő előzetes egyeztetés után a 

helyszínen megtekinthető. 4642 Tornyospálca, Rákóczi. u. 23. Telefon: 45/445 001 

4. Feltételek 

-    A vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjog nem kerül átjegyzésre 
 
- A nyertes pályázóval a Képviselő-testület határozata alapján a Polgármester köti meg az  
adásvételi szerződést a döntés napját követő naptól számított 15 napon belül. 
 
5. A pályázatok átvétele, bontása,  értékelése, elbírálása 

A pályázatok beérkezése során a jegyző az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot 

tartalmazó zárt borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlati dokumentumok 

beérkezésük sorrendjében kapnak sorszámot. 

A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a képviselő-testület, a jegyző a jegyzőkönyv 

vezetője valamint az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt. 

A jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, az ajánlatok lényeges 

tartalmát azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. 

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Azok az ajánlattevők, akiknek a pályázatát érvénytelenítették, a pályázati eljárás további 

szakaszában nem vehetnek részt. 

A kiíró annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése és összehasonlítása jobban 

elvégezhető legyen, az ajánlatok felbontása után felvilágosítást kérhet a pályázótól, ezeket a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati 

dokumentációban foglaltaknak. 
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Az érvényes pályázati ajánlatokat a kiíró bírálja el az alábbiak szerint: 

- a döntésre jogosult a Képviselő-testület. A pályázat nyertese az, aki a Képviselő-testület 

döntése alapján a kiírásban foglalt  szempontok és az önkormányzat tulajdonosi 

érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a pályázat eredményes volt-e, vagy nem. 

Eredménytelen a pályázat, ha: 

- a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, 

- a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követelményeinek, vagy 

más, a pályázatra vonatkozó előírásoknak, 

- a kiíró valamely ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő jogait megsértette, vagy 

valamely pályázó részére - a többi pályázó érdekeit sértő módon - előnyt biztosított, 

- a kiíró élt azon jogával, hogy új pályázat kiírását rendelje el. 

A kiíró a pályázatok elbírálását követően valamennyi ajánlatot tett személyt ajánlatának 

módosítására hívja fel akkor, ha a pályázatok azonos, vagy közel azonos tartalmúak, továbbá 

akkor, ha ettől kedvezőbb eredmény várható. 

A pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon 

belül írásban kell közölni, valamennyi ajánlattevővel. Az önkormányzati vagyon 

hasznosítására vonatkozóan a felek a megkötendő szerződés tartalmát a közzétett pályázati 

feltételek, dokumentáció  illetve a pályázatot megnyert ajánlattevő ajánlata alapján alakítják 

ki. A szerződést a pályázat elbírálását  követő naptól számított 15 napon belül kell megkötni. 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - akár indokolás nélkül – eredménytelennek 

minősítse. 

Tornyospálca, 2011. február 15. 

                                                                                                         Lukácsi Attila  
                                                                                              polgármester  
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