
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

MÁRIAPÓCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

 

Máriapócs Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról szóló 18/2012. (XI.29.) számú 

rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:  

Máriapócs Város Önkormányzata 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. 

Telefon szám: 42/ 554-501 

E-mail cím: mariapocs@mariapocs.hu 

 2. A pályázat célja: 

Máriapócsi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű társaság 100%-os üzletrészének 

értékesítése. 

3. A pályázat jellege: 

A pályázat nyilvános, egy fordulós. 

4. Pályáztatásra kerülő üzletrész adatai: 

Máriapócsi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű társaság 100% üzletrész 

Cégjegyzékszám:15-09-084965 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2018/01/05 

Lezárt 3 gazdálkodási év. 

Köztartozás mentes. 

Jegyzett tőke: 3.000. 000 HUF 

Az üzletrész induló ára: 3.000.000-HUF 

5. Pályázati biztosíték: 

 A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.  

6. Pályázati feltételek:  

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. 

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles: 

-a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát 

bemutatni 



-gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő 

meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton. 

7. Az ajánlatok benyújtásának helye: 

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. szám alatt (titkárság) 

8. Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatok a vírus helyzetre tekintettel csak postai úton nyújtható be. Az ajánlatot zárt 

borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a 

következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Máriapócsi Városüzemeltetési 

Korlátolt Felelősségű társaság megvételére” 

9. Az üzletrész értékesítésével kapcsolatos előírások: 

A vételárat egy összegben, a szerződés hatálybalépésétől számított 8 napon belül kell 

megfizetni. Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogot fenntartja. A vételár 

kifizetésének elmulasztása illetve késedelmes fizetése esetén az eladó a szerződéstől elállhat. A 

vevő köteles a Kft nevét és székhelyét a szerződés aláírását követő 15 napon belül módosítani. 

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:  

-a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat; 

-az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfizetésének határidejére, módjára, 

-az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan; 

-az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek: 

az ajánlattevő neve és lakóhelye (székhelye), a vételár összegére (bruttó módon Ft-ban 

meghatározva) vonatkozó megajánlás. 

11. A pályázatok elbírálásának szempontja: 

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a 

legmagasabb ajánlatot teszi. 

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 15. napon köti 

meg az Önkormányzat. 

 12. Az ajánlatok benyújtásának határideje:  

2021. május 27. 10.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell 

érkezniük) 

13. A nyilvános bontás ideje, helye: 



2021. május 28. 10.00 óra a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatalban (4326 Máriapócs, 

Kossuth tér 2. jegyzői iroda) 

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva 

álló határidő lejártakor kezdődik. 

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető: 

Papp Bertalan polgármesternél, 06 70 382 5256 telefonszámon. 

15. Pályázatok elbírálása: 

A pályázatok háromtagú bizottság előtt kerülnek felbontásra. A nyertes pályázóval az 

Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult. 

16. Egyéb információ: 

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás 

nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja. 

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben 

bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának 

határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a 

pályázati eljárásból. 

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. 

A pályázati kiírás a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az 

Önkormányzat honlapján (www.mariapocs.hu), valamint a Kelet-Magyarországban kerül 

meghirdetésre. 

A gazdasági társaság tulajdonában lévő ingóságokat tartalmazó melléklet, valamint a kft 

jelenlegi pénzügyi helyzetére vonatkozó adatok kikérhető a Máriapócsi Közös Önkormányzati 

Hivataltól (4326 Máriapócs. Kossuth tér 2.) 

Máriapócs Város Önkormányzata 

 

       Papp Bertalan 

                            polgármester 

 


