
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  
      120/2020. (I. 31.) PM határozatának melléklete 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az 1/1 arányú 
tulajdonában álló alábbi ingatlan bérleti jogviszonyban történő hasznosítására a következő 
feltételekkel: 
 
A pályázat tárgya:  
a Dunaújváros belterület 716 helyrajzi szám felvett – természetben 2400 Dunaújváros, Lőtér utca 
716 hrsz. „felülvizsgálat alatt” – 2111 m² területű „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 700 m² 
nagyságú területének bérbeadása 2 év határozott időtartamra,  2020. április 1. napjától 2022. 
március 31. napjáig.  

 
Pályázati feltételek: 
 
1. A pályázatot kizárólag postán, zárt borítékban, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Vagyonkezelési Osztályára (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) címezve, ajánlott 
levélben, a „dunaújvárosi 716 hrsz.-ú ingatlan pályázata" jeligével ellátva kell benyújtani. 

 
2. Az ingatlanra pályázhatnak természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség   nélküli 
társaságok, szervezetek.  

3. A bérleti jog át nem ruházható. 

4. A közművek szolgáltatóival történő szerződéskötés, közműdíjak fizetése a nyertes pályázó 
kötelessége. 

5. A bérlet tervezett időtartama  2 év. 

Az induló bérleti díj összege 212.100,-Ft/év, azaz kétszáztizenkétezer-száz forint évente 

 
A pályázat postára adásának határideje: 2020. február 24. 
 
Érvénytelen pályázatok: 
 
A pályázat postára adási határideje után postára adott pályázat, illetve nem postai úton benyújtott 
pályázat, valamint az a pályázat, amelyet a felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta 
után érkezett be, valamint ahol a pályázatot olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni 
korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, valamint az a pályázat, amelyben az ajánlattevő a 
pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás a feltétel), továbbá a nem 
természetes személy pályázata, amelyhez az átláthatósági nyilatkozatot nem csatolták, 
érvénytelennek tekintendő. 
 
A pályázatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság bontja a pályázat benyújtási határnapját követő ülésén. A pályázatokat 
DMJV pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottsága értékeli és dönt a pályázat 
nyerteséről. Azonos ajánlatok esetén történő liciteljárásra a pályázókat írásban értesíti a pályázat 
kiírója. A pályázat bontása, illetve értékelése nyilvános, amelyen az ajánlattevők személyesen, 
vagy meghatalmazottjuk útján részt vehetnek. 
 



Szerződéskötés 
 
A nyertes pályázóval a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  és az Ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság döntésétől számított 15 napon belül köti meg a pályázat kiírója a 
szerződést. 

 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa, továbbá kiköti a szerződés megkötés megtagadása jogát a Ptk. 6:74. § (2) 
bekezdése alapján. 

 
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán kérhető. Az ingatlan(rész) 
megtekinthető, a pályázat megjelenésétől számított 10 munkanapon belül, előzetes időpont-
egyeztetés alapján (25-544-226 telefonszámon). 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


