
VERSENYTÁRGYALÁSI  FELHÍVÁS 

-Eljárási résszel kiegészített - 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata meghirdeti az önkormányzat tulajdonában álló  
Dunapataj, Szelidi-tó, Tópart u. 44. szám alatti, a tó Nagystrandjára nyíló Mozi-Büfé helyiségeit, 
valamint a büfé előtti vendéglátó terasz 80 m2 nagyságú térkővel burkolt területétversenytárgyalás 

során történő bérbeadásra öt évre 

1.) A felhívástközzétevőmegnevezése, címe, elérhetősége: 
Név: Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 
Képviselője : Dusnoki Csaba polgármester 
Székhely:6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20. 
Honlap: www.dunapataj.hu 
Telefonszám:78/425-042 
E-mail:dunapatajph@patajnet.hu 
Kapcsolattartó:Zsinka Vivien igazgatási ügyintéző 

78/425-042/29-es mellék 
email: zsinkav@patajnet.hu 

 
2.) Versenyeztetési eljárás megnevezése:Nyílt egyfordulós versenytárgyaláslicitálással. 
 
3.) A bérbeadás tárgya: 
6328 Dunapataj,Szelidi-tó Tópart u. 44. szám alatti Mozi-Büfé (73m2), valamint a büfé előtti 80 m2 
nagyságú vendéglátó terasz és Mozi-Gépház 20 m2-esterületénekbérbeadása a strandon lévő vendégek 
vendéglátásával kapcsolatos üzemeltetésére. 
Az ingatlan az ajánlatkérő kizárólagos tulajdonát képező, Dunapataj, Szelidi-tó belterület 4086/23 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott terület körülkerített és terasznak kijelölt része. A bérbe adandó épület 
és terület (ingatlan rész) az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának minősül és a nemzeti 
vagyon része. 
 
A helyiségek adatai:1.) folyosó: 18,4 m2, 2.) árusítótér: 23,4 m2, 3.) kézmosó: 2,3 m2, 4.) raktár: 1,1 m2, 
5.) WC: 1,1 m2, 6.) mosdó: 2,3 m2, 7.) előkészítő: 23,8 m2, 8.) Mozi-Gépház: 20 m2 

Burkolatok típusai: 1-7.) kőagyaglap 
Az üzlethelyiséghez szükséges WC és mosdó helyiségeket az önkormányzat a strandon lévő nyilvános 
WC-k használatával biztosítja. 
 
A bérbeadandó területet a mellékelt helyszínrajz rögzíti. 
 
A Büfé épület áramellátása különállóan biztosított.(Az üzemen kívül álló vízi csúszda is innen kapja az 
elektromos ellátást, de külön mérőóráról.) A Büfé épület vízellátása külön biztosított. (A hálózatra 
almérővel egy fogyasztó csatlakozik, aki a bérlővel számol el.) A Büfé épületnek különálló 
szennyvízaknája van. 
Az épületekben nincs fűtési lehetőség. 
A bérlemény megközelíthető a bérlő részéről a Nagystrand parkoló felőli, aDunapataji 
Településgazdálkodási Intézménnyel közös használatban lévő kapun keresztül és innen oldható meg az 
áru szállítása is. Parkolásra lehetőség a központi parkolóban van. 
 
4.) A bérleti díj, egyéb költségek: 
A versenytárgyalás induló bérleti díjának összege: 1.200.000,-Ft/év.A tényleges bérleti díj a 
versenytárgyaláson elért legmagasabb megajánlott díj lesz, de az nem lehet kevesebb, mint az induló 
bérleti díj. A nyertes bérleti díj úgy alakul ki, hogy annak mértékét a nyertes versenyző tartja egyedül. 
Ha nincs ilyen összeg, akkor legutolsó érvényes licitálási árat tartó versenyző(k) közül a bérbeadó 
versenytárgyalást levezető elnöke minden versenyző jelenlétében kisorsolja (kihúzza) a nyertest. Ez 
esetben a második helyezettet is meg kell állapítani. 
A licitlépcső legkisebb mértéke: 30.000,-Ft. 
A versenytárgyaláson elért bérleti díj a bérlet második évétől az előző évi, a Központi Statisztikai 
Hivatal által közölt fogyasztói árindex mértékével emelkedik. A bérleti díj az infláció mértéke miatt 
nem csökkenhet (defláció). 



A szerződést a versenytárgyalást követő 6 napon belül meg kell kötni.Amennyiben a szerződés a 
megadott határidőn belül nem kerül megkötésre, úgy a versenytárgyaláson másodikhelyet elért 
versenytárgyalóval kell megkötni. Amennyiben a második helyen több versenytárgyaló volt, úgy itt is 
sorsolással kell eldönteni a levezető elnöknek a második személyét.  
Szerződés mindkét fél részéről történő aláírásakor a bérlő a bérleti díj 50%-ának megfelelő összeget 
köteles megfizetni számla ellenében, a fennmaradó összeget pedig augusztus 15-ig számla ellenében. A 
következő években az évenkénti bérleti díjat a bérlő két részletben fizeti meg az alábbiak szerint: 50 %-
ot június 30-ig, a fennmaradó 50%-ot pedig augusztus 15-ig számla alapján.A számla kibocsátására és a 
bérleti díj beszedésére az önkormányzat jogosult. 
A bérleti díjon felül az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi költséget(áram-, víz-, 
szennyvízdíj, szilárd és szelektív hulladékgyűjtés díja, jogdíjak, stb.)a bérlő köteles megfizetni úgy, 
hogy a saját nevére köt szerződést a közszolgáltatókkal. 
A nyertesnek a bérbevett ingatlanban folytatott tevékenységre működési engedélyt kell kérnie/ 
bejelentenie. 
 
5.) Bérlet időtartama:2017. március 15-től 2021. december 31-ig. Amennyiben a szerződést a 
második helyezettel kell megkötni, úgy a kezdő nap a szerződéskötés napja. 
 
6.) Kérdésfeltevés, helyszíni szemle, iratokmegtekintése: 
Az Ajánlatkérő a bérbeadandó terület és a helyszín megtekintésére lehetőséget biztosít a 
kapcsolattartónál történő előzetes igénybejelentés alapján. A helyszín megtekintése után az érdeklődő 
kérdéseket tehet fel írásban a kapcsolattartóe-mail címére. A kérdésekre a bérbeadó két napon belül 
válaszol. A kérdések beérkezésének határideje: 2017. március 1. 16:00 óra.  
A helyszíni szemlén megjelentek a bérleti szerződés tervezetét is megkapják. 
Az érdeklődők a felhívástervezetét közvetlenül is megkérhetik elektronikus úton. 
 
7.) Versenytárgyalási biztosíték: 
A bérbeadó ajánlati biztosítékot kér, amelynek mértéke az induló ár 10 %-a, vagyis 120.000,-Ft,amely 
összegnek az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11732040-15337159 számú számlájára átutalással 
kellbeérkeznie legkésőbb 2017. március 7-én 12:00 óráig. 
Az ajánlati biztosíték a nyertes bérleti díjába beszámít. Az a személy, aki az ajánlati biztosítékot letette, 
de a versenytárgyaláson nem jelenik meg vagy megjelenik, de nem vesz részt a versenyben, nem kapja 
vissza a díjat (bánatpénz). Azajánlati biztosítékot letevő, a versenyben részt vevő nem nyertes 
személyeknek 24 órán belül visszautalásra kerül a befizetett ajánlati biztosíték az átutalást teljesítő 
számlaszámra. 
A versenytárgyalási biztosíték befizetése nélkül a versenytárgyaláson részt venni nem lehet. 

 
8.) A versenytárgyalási eljárás lefolytatásának helye, ideje: 
Helyszín: Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20.) Tanácsterem 
Ideje:2017. március 8. (szerda) 10:00 
Ajánlati kötöttség időtartama:Az eredményhirdetéstől a szerződéskötés napjáig áll fenn. 
 
9.) A versenytárgyalásértékelése és elbírálásának szempontjai: 
Az ajánlatok közül a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 
ajánlattevőnek az minősül, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. A megállapítás részleteit a 
4.pont tartalmazza. 
A bérbeadó az értékelés során az alábbi szempontokat az alábbi százalékos arányban veszi figyelembe: 

- A legmagasabb összegű ellenszolgáltatás 100 % 
Azeljárás eredménye,a nyertes és a második helyezett személye azonnal kihirdetésre kerül. 
Amennyiben a megjelölt időpontig nem érkezik be ajánlati biztosíték, vagy nem jelenik meg a 
versenytárgyaláson tárgyaló bérlő jelölt, úgy a versenytárgyalást eredménytelennek kell nyilvánítani. 
 
10.) A szerződéskötés tervezett időpontja, a szerződés típusa: 
A jelen versenyeztetési eljárás eredményeként kötendő szerződés megkötésének tervezett időpontja az 
eredményhirdetést követő 6 napon belül a felhívás 4.pontja szerint. Amennyiben az első helyezettel nem 
jön létre a szerződés, a második helyezettel a meghiúsulást követő 6 napon belül kell megkötni. A 
szerződés típusa: bérleti szerződés 
 
 



11.) A versenytárgyalás menete, részvétel és egyéb információk: 
- A versenytárgyaláson nem vehet részt az, akinek az önkormányzatnál lejárt esedékességű köztartozás 

vagy tartozása van. Ezt a versenyen megjelent személynek igazolnia kell 8 napon belül kiadott 
adóigazolással. 

- A versenytárgyaláson személyesen vagy meghatalmazással lehet.A meghatalmazást közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magán iratba kell foglalni. 

- A versenytárgyalást az önkormányzat által kijelölt személy (versenytárgylás vezetője) vezeti. 
- A versenytárgyalás vezetője számba veszi a versenyen biztosítékot letevőket és a versenyen 

megjelenteket. Számukra sorszámokat oszt ki a biztosíték letételének sorrendjében. Tájékoztatja a 
jelenlévőket a jegyzőkönyvvezető személyéről, ismerteti az induló bérleti díj mértékét és a 
licitlépcsőt. A licitálás a sorszám felmutatásával történik.A versenytárgyalás vezetője folyamatosan 
közli a jegyzőkönyvvezető számára, hogy ki tartotta az aktuális licitet.A licitálás addig történik, amíg 
meg nem állapítható a nyertes a felhívás 4.pontjában foglaltak szerint. 

- A versenytárgyaláson résztvevő az árverés kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni az 
eljárást lebonyolító vezetőnek: 
a) átlátható szervezetnek minősülőjogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, 
valamint a képviseletre jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy annak ügyvéd 
által ellenjegyzett aláírás mintáját. Folyamatban lévő cégbejegyzés esetén az eljárás folyamatban 
létéről szóló igazolást. 

b) egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány/engedély, vagy Igazolás az egyéni vállalkozó 
nyilvántartásba vételéről hiteles másolatát 

c) természetes személy esetén a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumokat 
d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 11.§-ában foglaltak 

értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel 
vagy átlátható szervezettel köthető és vállalja a (11) bekezdésben foglalt feltételeket. Nem 
természetes személy esetén be kell mutatni az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt 
átláthatósági feltételek fennállásáról szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot. 

- A bérbeadó önkormányzat az ingatlanon felújítást végezhet, vagy erre engedélyt adhat a bérlőnek. A 
felújítást szeptember és május hónapok között kell elvégezni. 

- A szerződő felek rendes felmondással felmondhatják a szerződést minden évben szeptember 1. és 
december 31 időpontok között legkésőbb december 31.időpontra, amennyiben a szerződéskötés óta 
eltelt időben olyan ok merül fel, amely lehetetlenné teszi a bérleti szerződés időtartamának kitöltését. 
Ilyen ok lehet az önkormányzat részéről felmerülő fejlesztési ügy, amely érintheti a bérlemény 
bontását, átépítését vagy olyan kivitelezési időt, amely nem valósítható meg az előző pontban jelzett 
üdülési idényen kívül. A bérlő részéről ilyen ok lehet a tevékenyégének megszűnése vagy nem 
természetes személy szervezetneka megszűnése. Ezekben az esetekben a felek egymással 
elszámolnak, de a felmondás tényével kapcsolatban kártérítési kötelezettséggel nem léphetnek fel 
egymással szemben. A szerződés rendkívüli felmondási eseteit a Ptk. tartalmazza. 

- Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az eredményhirdetés időpontjáig a felhívást 
visszavonhatja, de erről az ajánlati biztosítékot letevőket haladéktalanul értesítenie kell a biztosíték 
egyidejű visszautalása mellett. 

- Az önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén 
jogosult az Ajánlatkérő a második legkedvezőbb árat ajánló Ajánlattevővel szerződést kötni. 

Dunapataj, 2017. február13.  
    

Dusnoki Csaba sk. 
polgármester 

  Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 


