4. melléklet a 15/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT
I.
Általános részek
A Pályázati Szabályzat rendelkezéseit a Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és
vagyongazdálkodásának rendjéről szóló /2013. (VIII. 02.) önkormányzati rendelet 10.§ (1)
bekezdésében és 14. § (1) bekezdésében foglalt esetekben kell alkalmazni. A szabályzat a
pályázat lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A pályázatok tartása során biztosítani kell a résztvevők esélyegyenlőségét.
A pályázati hirdetményt közzé kell tenni az önkormányzat WEB lapján, valamint
kifüggesztéssel a hivatal hirdetőtábláján az ajánlatok beadásának napja előtt legalább 15
nappal.
A pályázati hirdetmény első megjelenéséig el kell készíteni a pályázati dokumentációt,
melyet az érdeklődők rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentáció árát az előállításának
közvetlen költségeivel arányos összegben kell megállapítani. A pályázati dokumentációt az
érdeklődőknek az ajánlatok beadása határidejének lejártáig biztosítani kell.
A pályázók zárt borítékban tehetnek ajánlatot. A pályázatok borítékbontása nyilvános.
A pályázati ajánlatot a Polgármesteri Hivatalra nézve irányadó munkaidőben, a pályázati
hirdetményben megjelölt időpontig lehet benyújtani. A személyesen beadott pályázatokról
átvételi elismervényt kell adni a beérkezéskor.

II.
A pályázati hirdetmény kötelező tartalma
A pályázati hirdetménynek az alábbi tájékoztatásokat kell tartalmaznia:
1./ a kiíró nevét és pontos címét,
2./ a pályázat tárgyát képező vagyonelem megnevezését, ingatlan esetén pontos
közigazgatási címét és helyrajzi számát,
3./ a pályázat célját,
4./ a pályázat nyertesével kötendő szerződés-típus megjelölését,
5./ tájékoztatást a bánatpénz befizetéséről, annak határidejéről,
6./ a pályázati ajánlatok beadásának helyét és határidejét,
7./ a pályázati dokumentáció átvételének helyét és feltételeit,
8./ a további dokumentációkkal szolgáló személy nevét, elérhetőségét,
9./ tájékoztatást a megtekintés lehetőségéről,
10./ tájékoztatást arról, hogy a pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően
természetes személy esetén igazolni kell személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító

jelét; nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. Tv. 3.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet, mert ennek
hiányában az önkormányzattal nem köthet szerződést.
III.
A pályázati hirdetmény visszavonása
1./Az önkormányzat a pályázati hirdetményt az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig
indokolás nélkül visszavonhatja.
2./A pályázati hirdetmény visszavonását meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
IV.
A pályázati dokumentáció tartalma
Pályázat tartása esetén kötelező dokumentációt készíteni. A dokumentációt a Polgármesteri
Hivatal készíti elő. Aláírásra a polgármester jogosult.
A dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell:
1) A pályázat tartását elrendelő önkormányzati határozat számát.
2) Minden olyan adatot, amelyet a hirdetmény tartalmaz.
3) Az ajánlattétel részletes feltételeit.
4) Ha a pályázaton való részvétel biztosíték adásához kötött, az erről szóló részletes
tájékoztatást.
5) Az ajánlat megtételéhez szükséges információkat, ha a pályázat tárgyát képező
vagyonelem ingatlan, az ingatlan-nyilvántartási adatokat, a műszaki állapotra, a
közművesítettségre, beépítetlen terület esetén a beépítés feltételeire vonatkozó
tájékoztatásokat.
6) A pályázatok elbírálásának szempontjait és részletes tájékoztatást az elbírálás módjáról.
7) A szerződéskötési feltételeket, vagy a szerződéstervezetet.
V.
A pályázat első fordulója
Az ajánlatokat nyilvánosan, az ajánlattételi határidő lejártától számítandó legkésőbb három
munkanapon belül kell felbontani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az ajánlatok beadására rendelkezésre álló határidőn túl benyújtott ajánlatokat, mint
érvénytelent el kell utasítani.
Az ajánlatokat a felbontástól számított legkésőbb 30 napon belül a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság véleményezi.1 A bizottság értékelése alapján a polgármester elutasítja azokat az
ajánlatokat, amelyek a pályázati kiírásban foglalt valamennyi elbírálási szempontnak
megfelelő ajánlatot nem tartalmazzák, ezért elbírálásra alkalmatlanok. A polgármester
hiánypótlásra hív fel, amennyiben az elbírálási szempontoknak megfelelő ajánlat
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pontosítása, egyértelművé tétele szükséges. A hiánypótlást követően a Pénzügyi Bizottság
az ajánlatokat soron kívül ismét véleményezi.
VI.
A pályázat második fordulója
A szerződés odaítéléséről a képviselő-testület hoz döntést a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság javaslata alapján.2 Szerződést kötni az összességében legelőnyösebb, érvényes
ajánlatot tett pályázóval lehet. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
javaslata alapján dönt arról, hogy a pályázat második helyezettjével megköthető-e a
szerződés, ha az első helyezettel a szerződés nem jönne létre.
A tulajdonosi döntést követően 8 napon belül a polgármester köt szerződést a nyertes
pályázóval. A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy
esetén igazolnia kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét; nem
természetes személy estén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
Tv. 3.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem
köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító
jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján
megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
VII.
Sikertelen pályázat utáni eljárás
A pályázat abban az esetben sikertelen, ha
1.) az ajánlattételre rendelkezésre álló határidőben nem érkezik be ajánlat, vagy
2.) a benyújtott ajánlatok mindegyike érvénytelen, vagy
3.) a döntést követő 8. napig a nyertes pályázó nem köti meg a szerződést.
Ebben az estben az ajánlattétel lehetőségét az eredeti pályázati feltételekkel újra közzé kell
tenni és az ajánlatok beadására rendelkezésre álló határidőt újra meg kell határozni. Az
elbírálásra alkalmas ajánlat tartalma sikertelen pályázat utáni eljárás során azonos a
pályázathoz előírt tartalommal. A sikertelen pályázatot követő pályázati eljárás során a
pályázat tartására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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