
NYILVÁNOS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Bonyhád Város Önkormányzata (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.), mint kiíró (a 

továbbiakban: kiíró) 

 

nyilvános pályázat 

keretében lakóparki lakások, egyéb helyiségek (iroda, üzlethelyiség) kialakítása céljából 

kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő, a bonyhádi ingatlan-nyilvántartásban 77 helyrajzi 

szám alatt felvett, természetben a Bonyhád Szabadság tér 18. szám alatti, 9 362 m
2 

nagyságú, 

jelenleg kivett középiskola megnevezésű ingatlant. 

A legalacsonyabb vételár összege: 352 600 000,- Ft, azaz háromszázötvenkétmillió 

hatszázezer forint (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) 

bekezdés j) pontja alapján a vételár általános forgalmi adót nem tartalmaz). 

 

A kiíró vételárként kizárólag magyar forintban (HUF) adott ajánlatot fogad el. A vételárat 

magyar forintban (HUF) kell megfizetni, a kiíró a kialakuló, kulcsra kész társasházi 

lakásokból, egyéb helyiségekből (iroda, üzlethelyiség) csereingatlant beszámít a vételárba. 

 

A Vételár megfizetésének ütemezése: 

1.) első vételár rész: jelen pályázat biztosítéka a megajánlott teljes vételár 10%-a, mint 

foglaló kerül beszámításra.  

 

2.) Fennmaradó pénzbeli vételárhátralék: az adásvételt követő 8 napon belül 

egyösszegben. 

 

3.) Csere ingatlanok vételárhátralék: A vételárba beszámítandó csere ingatlanok 

legkésőbb az adásvételi szerződést követő 36 hónapon belül az Önkormányzat 

tulajdonába kell, hogy kerüljenek. 

 

A Vevőt terhelő kötelezettségek: 

- beépítési kötelezettség jogerős építési engedély kiadását követő hatálybalépésétől 

számított 3 éven belül, melynek körében Vevő vállalja, hogy az ingatlanon lakóparki 

társasházi lakásokat, egyéb helyiségeket (iroda, üzlethelyiség) alakít ki. 

- beépítési kötelezettség nemteljesítése esetén 10 millió forint nemteljesítési kötbér 

terheli a Vevőt. 

 

Pályázat ajánlati biztosítéka: a megajánlott teljes vételár 10%-a. 

Az ajánlati biztosítékot a kiíró OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11746036-15415187-00000000 

számú számlájára kell átutalni, befizetni, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő 

lejártának napján jóvá kell íródnia. 



Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba foglalóként (mint első vételár 

rész) beszámításra kerül. Az ajánlati biztosítékot a kiíró a nem nyertes pályázók részére az 

ajánlatok elbírálásának napjától számított 8 naptári napon belül fizeti vissza.  

Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, vagy ha 

az adásvételi szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy az ő érdekkörében 

felmerülő más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.  

 

Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.  

 

Az Ingatlan jellemzői: 

a) Elhelyezkedés: 

Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdonában áll a bonyhádi ingatlan-

nyilvántartásban 77 helyrajzi szám alatt felvett, 9 362 m
2 

nagyságú, kivett középiskola 

megnevezésű ingatlan, mely Bonyhád központjában egy szabálytalan alakú parkosított 

területen helyezkedik el. A terület É, É-Ny-i oldalán a városi kormányablak 

középületével, K-ről üzletházzal határos. É-ÉK irányban közpark-, D-DNy-ról közút 

szegélyezi.  

 

b) A telek adottságai: 

A közel 1 ha-os terület (9362 m2) szabálytalan sokszög alakú. A beépített rész ÉK-i 

részén sportpálya funkcionál. Teljesen sík területen a felépítmény homlokzati síkjai 

hozzávetőlegesen azonos távolságra – szabadon állóan - helyezkednek el az 

utcafronttól. 

 

c) Beépítési adatok: 

A földszint + két emeletes - a főbejárat melletti déli szárnyban alápincézett - lapos 

tetős modernista épület két ütemben épült. 1965-ben a 8 tantermes „Közgazdasági 

technikum” készült el, a déli szárnyban konyha-éttermi és csatlakozó földszintes 

tornatermi blokkal.  1974-ben az immár „szakközépiskolához” - az udvar „U” alakú 

bezárásával - hozzáépült az azonos magasságú 6 tantermes északi szárny. 

 

Beépített terület: 1 513,82 m2 Szintszám: P+F+2 : 3 használati szint  

alapterületi adatok:  

Alagsor Pince: 190,27 m2  

Földszint. 1.313,13 m2  

I. emelet: 859,87 m2  

II. emelet: 858 94 m2  

Épület hasznos alapterülete összesen: 3.222,21 m2 

 

d) Az épület szerkezete: 

Az épület fszt+2 emelet magas, részben alápincézve. A hosszfalas rendszerű épület 

külső teherhordó falai pillér erősítésűek. Az épület mindkét ütemben épült része 

oldalfolyosós - az udvar felé forduló tantermekkel - középső falazott hosszfalas-



pilléres rendszerű és a homlokzatokon falazott tégla pillérekkel, sávablakokkal és 

vázkitöltő parapet falakkal, vasbeton pallófödémekkel és lapos tetővel készült. Az első 

ütemben készült a D-i szárnyban lévő szenes kazánház, külső központi fűtés 

kéménnyel. A második ütem azonos 2,40 m és 6,00 m-es fesztávokkal, hasonló 

szerkezeti kialakítással készült. A második ütem része a tornaterem. Vb. pilléreken 

9,60 m fesztávú monolit gerenda készült 5,20 m-es kiosztással, vb. födémpallóval 

fedve. 

 Függőleges teherhordó szerkezet: a középfőfal 51 cm vtg. km. téglafal, a két külső 

hosszfal pilléresített, téglapillérek között falazott parapet az ablaksáv alatt. Födémek 

előregyártott, feszített STASA födémpalló. Zárófödém lapostetős kialakítású. 

Alapozás beton sávalap, terv szerint a belső síkon monolit vb. talpgerendával 

összefogva. Nyílászárók részben korszerű, hőszigetelt műanyag-, részben teschauer 

(egyesített szárnyú) kettős üvegezésű fa szerkezetűek.  

 

e) Helyi szabályozás: 

A helyi építési szabályzat szerinti Vt-V településközpont vegyes terület építési 

övezetben fekszik. Beépítési előírások: oldalhatáron álló beépítési mód, 60%-os 

beépíthetőség, legkisebb telekméret: 500 m
2
, megengedett legnagyobb 

építménymagasság: 9,5 m, az övezet telkein több épület létesíthető. Az ingatlan per, 

igény, tehermentes és forgalomképes. 

 

f) Közművek elérhetősége: 

Vízvezeték, szennyvízcsatorna, gáz, áram, csapadékvíz elvezető csatorna, hírközlési 

kábel az épületben megtalálható, kapacitás igényt a közműszolgáltatókkal kell 

egyeztetni. 

 

A pályázat beadásának módja:  

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt borítékban „77. hrsz. értékesítése” jelige 

feltüntetésével 2 példányban (1 eredeti, 1 fénymásolat), magyar nyelven, személyesen, illetve 

meghatalmazott útján a kiíró fenti címén a Polgármester Titkárságán (2. emelet 201. szoba) 

kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a kiíróhoz megérkezzék.  

 

A pályázati eljárás során hiánypótlásra lehetőség nincs.  

 

Ajánlattételi határidő:  

2022. augusztus 5. 

 

A pályázatok bontása:  

A pályázat benyújtását követően a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7150 

Bonyhád, Széchenyi tér 12.) a Polgármester Irodájában, a polgármester, a jegyző, a bíráló 

bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető-ügyintéző jelenlétében zártkörűen történik.  

 

A pályázatok bíráló bizottsági véleményezésének határideje 2022. augusztus 26. 

 



Az ajánlatok várható elbírálásának időpontja:  

2022. szeptember hónapban tartandó képviselő-testületi ülés  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- A pályázó adatait (név, lakcím, személyi azonosító adatok, állampolgárság, székhely, 

telephely, adószám)  

- Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló bizonylatot (a pályázónak gondoskodni kell arról, 

hogy a befizetett ajánlati biztosíték legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján 

beérkezzék a kiíró számlájára).  

- az Ingatlan tervezett hasznosításáról szóló nyilatkozatot és látványtervet 

- szerződés tervezet 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű 

nyilatkozatát:  

a) a pályázati feltételekben elfogadására,  

b) a vételár összegére,  

c) arra vonatkozóan, hogy a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs,  

d) nem magánszemély pályázó esetén arra vonatkozóan, hogy csőd-, felszámolási eljárás 

ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli 

megszűnése nincs folyamatban,  

e) nem magánszemély pályázó esetén arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek 

minősül 

f) mely szerint elfogadja a vételár megfizetésére vonatkozó feltételeket,  

g) arra vonatkozóan, miszerint a pályázati felhívásban szereplő feltételek ismeretében teszi 

meg az ajánlatát,  

h) melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig 

fenntartja és kiíró az adásvételi szerződésben egyoldalú elállási jogot köt ki arra az esetre, ha 

a vételár határidőben nem kerül megfizetésre.  

i) pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elfogadja az ajánlati biztosíték mértékére és 

megfizetésének módjára, elvesztésére vonatkozó, valamint a vételár megfizetésére vonatkozó 

- a kiíró által a pályázati felhívásban támasztott - feltételeket.  

 

 

A pályázat nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak és az önkormányzat érdekeinek 

összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette. 

 

A kiíró a pályázatok elbírálásának napját követően 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja a 

pályázókat a pályázati eljárás eredményéről.  

 

A kiíró a pályázat nyertesével a nyertes pályázó ügyvédje által készített és az önkormányzat 

jogi képviselője által jóváhagyott szerződés aláírásával, az adásvételi szerződést megköti 

legkésőbb a pályázat eredményéről történő tájékoztatást követő 30 napon belül.  

 



Az adás-vétellel kapcsolatos összes költség (ügyvédi díj, a tulajdonjog ingatlan 

nyilvántartásba történő átvezetésének díja stb.) vevőt terhelik.  

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a Magyar 

Államot az ingatlan vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg.  

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőn 

belül a pályázó hibájából – meghiúsul, úgy a Képviselő Testület dönthet úgy, hogy a soron 

következő pályázóval – azonos feltételek mellett – kíván szerződést kötni, vagy új pályázatot 

ír ki.  

 

A kiíró fenntartja jogát, hogy  

a) a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést 

kössön.  

b) a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Filóné Ferencz Ibolya 

polgármesternél telefonon a 74/500-202 számon, műszaki kérdésekben Kozma Anikó 

műszaki osztályvezetőnél telefonon a 74/500-215 számon vagy előre egyeztetett időpontban 

személyesen.  

 

Jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben Bonyhád Város Önkormányzatának 

az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 14/2015. (VI. 

24.) számú rendeletében foglaltak az irányadók.  

 

 

Bonyhád Város Önkormányzata 


