
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  nyilvános  pályázat  keretében bérbeadás  útján
történő  hasznosításra  meghirdeti  a  Révfülöp  1174/1,  1177  helyrajzi  számokon
nyilvántartott  belterületi  ingatlanokat.  Részletes  pályázati  felhívás  megtalálható   a
település  honlapján,  vagy  személyesen  átvehető  az  Önkormányzati  Hivatal  műszaki
irodájában.
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„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Révfülöp 1174/1. és 1177. helyrajzi számú ingatlanok bérbeadás útján történő
hasznosítására

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
pályázatot hirdet, 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában lévő Révfülöp belterület
-  1174/1 hrsz.  alatt felvett, az ingatlan-nyilvántartás alapján kivett lakóház, udvar gazdasági
épület megnevezésű 8.331 m2  alapterületű,  természetben a 8253 Révfülöp, Halász utcában
lévő ingatlan valamint 
-  1177 hrsz.  alatt  felvett,  az  ingatlan-nyilvántartás  alapján  kivett  beépítetlen  terület
megnevezésű  7.429  m2 alapterületű,  természetben  a  8253  Révfülöp,  Halász  utcában  lévő
ingatlan 
(a továbbiakban: Ingatlanok)
bérleti  szerződés  (a  továbbiakban:  Szerződés)  útján  kereskedelmi  szálláshely  (szálloda,
panzió,  kemping,  üdülőház,  turistaszálló),  vendéglátás  –  turisztikai   üzemeltetés  céljára
történő hasznosítására.

I. Pályázók 

1. Pályázatot természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet nyújthat be.

2. Szerződés csak azzal a természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a
szerződésben vállalja, hogy 

a)  a  hasznosításra  vonatkozó  szerződésben  (Szerződésben)  előírt  beszámolási,
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b)  az átengedett nemzeti vagyont (Ingatlanok) a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c)  a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vehetnek részt.
   d)  a bérbeadásra meghirdetett területet kizárólag a pályázati felhívásban megjelölt céloknak
megfelelően üzemelteti.

3. a pályázónak rendelkeznie kell legalább 2 éves kereskedelmi szálláshely, vagy vendéglátás-
turisztikai területen szerzett üzemeltetési tapasztalattal, amelyet a pályázat benyújtásakor is 
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üzemeltetett. (kemping esetén legalább 800 fő befogadó képességű, szálloda, üdülőház, 
panzió, szálló esetén legalább 100 fő befogadó képességű.)

4. Nem nyújthat be pályázatot, aki

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás
alatt áll;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) az adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott

köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.
d)az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:
da)  a 2013. június 30-ig hatályban volt,  a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.

törvény  XV.  fejezet  VI.  címében  meghatározott  közélet  tisztasága  elleni  vagy  XVII.
fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

db)  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény  XXVII.  Fejezetében
meghatározott  korrupciós  bűncselekmény,  XXXVIII.  Fejezetében  meghatározott  pénz-  és
bélyegforgalom  biztonsága  elleni  bűncselekmény,  XXXIX.  Fejezetében  meghatározott
költségvetést  károsító  bűncselekmény,  XL.  Fejezetében  meghatározott  pénzmosás,  XLI.
Fejezetében  meghatározott  gazdálkodás  rendjét  sértő  bűncselekmény,  XLII.  Fejezetében
meghatározott  fogyasztók érdekeit  és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény
vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni
bűncselekmény;

e)  gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági  társaságban vezető tisztség betöltését  kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése
alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;
f)állami  vagyon  hasznosítására  irányuló  korábbi  -  három  évnél  nem  régebben  lezárult  -
eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták

II. Bérlemény

1. Az Önkormányzat tulajdonában levő Ingatlanok és az Ingatlanhoz tartozó felépítmények is
a  Szerződés  tárgyát  képezik  (mellékletben  felsorolva).  (a  továbbiakban  az  Ingatlanokkal
együtt: Bérlemény).

2. A Bérlemény víz-, villany-, szennyvíz-, közművel bekötésekkel ellátott. 

III. A Szerződéssel kapcsolatos előírások

1. A Szerződés határozott időre: 2019. január 1-jétől 2028. december 31-éig szól, amely a
bérleti  szerződésben  foglaltak  betartása  esetén  egy  alkalommal,  maximum  5  évvel
meghosszabbítható. 

2. A Bérlemény hasznosításnak célja: kereskedelmi szálláshely, vendéglátás-turisztikai célú
üzlet  üzemeltetése, amire a bérlő jogosult  és egyben köteles. A bérlemény más célra nem
hasznosítható.  E  tevékenység  ellátásához  szükséges  engedélyek  beszerzése,  kötelező
bejelentések megtétele, a feltételek biztosítása, a Bérlemény működőképes állapotra történő
kiépítése, felszerelése a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával a Bérlő feladata. 



3. A bérlő a teljes Bérlemény további bérbeadására vagy használati jogának átengedésére nem
jogosult, jogosult azonban arra, hogy a Bérlemény egyes helyiségeit, területrészeit – bérbeadó
előzetes hozzájárulásával - albérletbe adja, vagy további használatra átengedje azzal, hogy 
3. 1. az csak a jelen pályázati felhívás I. / 2. /c) pontjában meghatározottak részére a megjelölt
üzemeltetési céllal összefüggő, azzal összhangban levő tevékenység céljára történhet;
3. 2. az erre vonatkozó szerződés időtartama nem lehet hosszabb a jelen pályázati felhívás
alapján kötendő szerződés időtartamánál;
3. 3. az erre vonatkozó szerződésnek lehetővé kell tennie, hogy amennyiben a jelen pályázati
felhívás alapján kötendő szerződés megszűnik vagy megszüntetésre kerül, annak megfelelően,
illetve annak időbeli hatályával az is megszüntetésre kerülhessen;
3. 4. az erre vonatkozó szerződésnek valamennyi, a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó
szabály alkalmazását lehetővé kell tennie.

4. A bérleti díj – mely az 5-7. pontban meghatározott költségeket nem tartalmazza - minimális
mértéke 2019. évben 9.000.000 Ft + Áfa, azaz kilencmillió forint + Áfa, majd évente az előző
évi díj és a KSH által meghatározott, az előző évre vonatkozó fogyasztó árindex + 3 %-os
mértékkel növelt összege.

A bérleti díjat utalással az alábbi ütemezésben kell megfizetni: 

2019. évben:

 a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljes bérleti díj.

2020.évtől:

március 31-éig a tárgyévi bérleti díj 10 %-át;
június 30-áig a tárgyévi bérleti díj 40 %-át; 
augusztus 31-éig a tárgyévi bérleti díj 40 %-át;
október 31-éig a tárgyévi bérleti díj 10%-át.

5. A Szerződési időszak teljes tartama alatt a Bérlő köteles viselni a Bérleménnyel kapcsolatos
közterheket,  közüzemi díjakat.  A bérlő  köteles  a  Bérleményre  vagyonbiztosítást,   továbbá
általános és szolgáltatási felelősségbiztosítást kötni a szerződéskötést követő 60 napon belül
és azt a Szerződés időtartama alatt fenntartani.

6.  A Bérlőnek a 1177 hrsz.-ú ingatlanon a 1178/5 hrsz-ú ingatlan határától keleti irányban 4
méter szélességű közlekedési sávot kell kialakítani a birtokbavételt követő 30 napon belül,
1174/2  hrsz.-ú  önkormányzati  vízparti  közterület  gyalogos  megközelítése  céljából.  A
kialakított  gyalogos közlekedésre szolgáló közlekedési sáv korlátozás nélküli  használatát  a
bérlet időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell, azt a közforgalom elől elzárni nem lehet.



7. A Bérlemény üzemeltetéshez szükséges karbantartásáról és felújításáról, állagmegőrzéséről,
a Bérlemény működőképességének fenntartásáról, a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások
betartásáról  és  betartatásáról,  az  időszakos  felülvizsgálatra  köteles  létesítmények
felülvizsgálatáról, az ez alapján vagy az egyébként szükséges javítások elvégzéséről a bérlő
köteles gondoskodni. A Bérlemény tisztántartása, őrzése a bérlő kötelessége. 

8. A Bérlemény használatával kapcsolatban felmerülő gépjárművek elhelyezésére Bérlemény
területén belül a Bérlő köteles helyet kialakítani.

9.  A Bérleményen  értéknövelő  beruházás,  átalakítás,  fakivágás  csak  az  Önkormányzattal
kötött előzetes, a költségviselésre is kiterjedő írásbeli megállapodás alapján a Helyi Építési
Szabályzat és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint végezhető. Ez a rendelkezés
vonatkozik  a  Bérlemény  működőképes  állapotra  történő,  a  III./2.  pontban  szabályozott
kiépítésre is. 

10. Bérbeadó lehetőséget biztosít - Bérlő kérelme alapján – a bérbeadásra kínált ingatlanok
összevonására, amennyiben azt a Bérlő hasznosítás szempontjából előnyösebbnek értékeli. 

11.  A bérbeadó a szerződést felmondhatja:
11.1. Amennyiben a bérlő a bérleti díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
11.2. Az ingatlanokat nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően használja.
11.3. A pályázati felhívás III./9. pontjában leírtaktól eltérően a bérleményen olyan átalakítást
végez, melyhez az önkormányzat előzetesen nem járult hozzá.
11.4. Amennyiben a pályázati felhívás III./6. pontja szerinti közlekedési sávot nem biztosítja,
illetőleg annak átjárhatóságát nem biztosítja.
11.5. A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás
nélkül  és  azonnali  hatállyal  felmondhatja,  ha  nemzeti  vagyon  hasznosításában  részt  vevő
bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél –
szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott
körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

12. A bérleti jogviszony bérlő hibájából történő megszűntetése esetén bérlő az önkormányzat
felé semminemű követeléssel nem élhet.

IV. A pályázati eljárás                   

1. A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2018. november 8.
A Bérlemény 2018. november 13-án, kedden 10: 00 és 12: 00 óra között tekinthető meg.
A pályázaton való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték összege:
9.000.000 Ft, azaz kilencmillió forint, melyet legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig
kell  átutalással  teljesíteni  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  11748052-15733957-
00000000 számú bankszámlája javára olyan időben, hogy az V./ 1.5. pontban írt feltételeknek
megfeleljen. 
Az ajánlati biztosíték a nem nyertes pályázó részére 3 banki napon belül visszautalásra kerül.
A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték 100 %-a (9. 000. 000 Ft) a 2019. évre
fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül.



Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha a pályázó az ajánlatát a pályázati kötöttség időtartama
alatt  visszavonja,  vagy  a  szerződés  megkötése  neki  felróható  vagy  az  ő  érdekkörében
felmerült más okból hiúsult meg. 
A pályázatokat zárt borítékban Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
címezve (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) kell benyújtani postai úton oly módon, hogy az
átvétel ténye igazolásra kerülhessen (tértivevény). A borítékra kérjük ráírni, hogy „Pályázat
Révfülöp 1174/1, 1177 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására.””.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 28, szerda.
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló
határidő lejárt.  A pályázó az ajánlatához benyújtási  határidő lejártától  számított  kilencven
napig  kötve van,  kivéve,  ha az Önkormányzat  ezen időszakon belül  a  nyertes  pályázóval
szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

2. A pályázatok felbontásának helye 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. (Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata hivatali helyisége) és ideje: 2018. december 4. 10: 00 óra. A bontási eljáráson
a  pályázók  személyesen  vagy  meghatalmazottjuk  útján  részt  vehetnek.   A  képviseleti
jogosultságot írásban igazolni szükséges. 

3. Több pályázó esetén pályázati tárgyalás tartására kerül sor, melyen az ajánlattevőknek a
bérleti díjra kell licitálnia. A pályázati tárgyaláson az induló bérleti díj a pályázati felhívás
III/4. pontjában meghatározott minimum bérleti díj, melyet a licitálás során legalább 100. 000
Ft-tal  emelni  kell.  A pályázatot  az  a  pályázó  nyeri,  aki  a  pályázati  tárgyalás  során  a
legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja. 
A  pályázati  tárgyalás  helye  8253  Révfülöp,  Villa  Filip  tér  8.  (Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzata hivatali helyisége) és ideje: 2018. december 4, a beérkezett pályázati anyagok
felbontását követően. 

4. A pályázatok bontásával, illetve a pályázati tárgyalás lefolytatásával a Képviselő-testület a
település Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságát bízza meg. 
A Képviselő-testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A  nyertes  pályázó  visszalépése  esetén  a  Képviselő-testület  jogosult  a  pályázat  soron
következő helyezettjével szerződést kötni.
A Képviselő-testület a döntését a pályázatok bontását követő 3 napon belül hozza meg. 
A  Képviselő-testület  döntését  követően  haladéktalanul,  de  legkésőbb  8  napon  belül
valamennyi ajánlattevővel közlésre kerül a pályázat eredménye.

V. A pályázatra vonatkozó előírások

1. A pályázatnak tartalmaznia kell
1. 1. a pályázó nevét, adatait, lakóhelyét / székhelyét, képviselőjét;
1. 2. annak igazolását, hogy a pályázó átlátható szervezet;
1. 3. igazolást arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok;
1. 4. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, azok teljesítését
vállalja;
1. 5. igazolást az ajánlati biztosíték megfizetéséről;
1. 6. a megajánlott bérleti díj összegét; 
1. 7. az I./3. pontban meghatározott tapasztalat ismertetését; 
1. 8. az üzemeltetésre vonatkozó elképzeléseket.

2. A pályázat akkor érvényes, ha 



2. 1. határidőben került benyújtásra;
2. 2. tartalmazza az 1. pontban felsoroltakat (formai érvényesség), és 
2. 3. megfelel a jelen pályázati felhívásban előírt feltételeknek (tartalmi érvényesség). „
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