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E L Ő T E R J E SZ T É S 

A Képviselő-testület 2010. szeptember 14-én tartandó ülésére 

Alternatívák a kerékpáros pihenő kiépítésére 

 

A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Annak érdekében, hogy az önkormányzatnak ne kelljen pénzügyi forrást biztosítani a 

beruházáshoz, jó megoldásnak tartanánk, hogy pályázatot írjunk ki, melynek nyertese 

előfinanszírozná a projektet. Az első előterjesztés ennek megfelelően készült az alábbiak 

szerint. 

 

Pályázati kiírás 

a 71-es főút mellett, a 04 hrsz-u ingatlanon kialakítandó  

kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások  

kiépítése és üzemeltetése  

 

Szigliget Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot hirdet Szigliget közigazgatási 

területén a Ciframajorral szemben, a 71-es főút mellett lévő 04 hrsz-u Szigliget Község 

Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanon kialakításra kerülő, a kerékpáros 

turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások (kerékpárkölcsönző, kerékpárjavító, büfé és illemhely) 

kiépítésére és üzemeltetésére.  

A megvalósítandó épület pince kialakítású, földdel fedett épület. Az üzlethelyiségek és a 

hozzákapcsolódó kiszolgáló helyiségek 100 m
2
. 

Az üzemeltetés időtartama: A használatbavételi engedély kiadásától számított 10 év 

A bérleti díj nagyságára a pályázónak ajánlatot kell adnia. A minimális bérleti díj 10 

éves időtartamra 18.000.000 Ft. 

Az önkormányzat a következőket biztosítja: 

- elkészítteti a nyertes pályázóval egyeztetett építési (kiviteli vagy engedélyes) terveket, 

beszerzi az építési engedélyt, az építési engedély alapján felépíti a szolgáltató épületet, 

megkéri a használatbavételi és az üzemeltetési engedélyt. Határidő 

- az épületben kialakítja a szolgáltatásokhoz szükséges helyiségeket (raktár, műhely, 

konyha, személyzeti öltöző, személyzeti WC és mosdó, vendég WC és mosdó)  

- kiépítteti az áram- és vízmérőket, a zárt szennyvízgyűjtőt 

- az épületet rácsatlakoztatja a közmű (áram, ivóvíz) hálózatra  

- biztosítást köt az épületre 

- kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlet ideje alatt a bérleti díjat nem emeli 

Az Önkormányzat a következő feltételeket szabja a pályázóknak: 

- a 10 évre megajánlott bérleti díjat egy összegben, az építési engedély jogerőre 

emelkedésétől számított 30 napon belül kell az önkormányzat költségvetési 

elszámolási számlájára átutalni 

- a pályázat nyertese 10 évig üzemelteti a bérleményt 
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- az üzlet működtetéséhez szükséges bútorzat, berendezési és használati tárgyak, gépek 

biztosítása a pályázat nyertesének a feladata 

- a szolgáltatást április 15 és október 15 közötti időszakban legalább napi 8 órában 

biztosítani kell 

- az üzlet nem melegkonyhás étterem, büfétermékek forgalmazhatók 

- a pályázat nyertese saját nevére köteles a közüzemi szolgáltatókkal (áram, ivóvíz, 

szemétszállítás, szennyvízszippantás) a szolgáltatási szerződést megkötni és a 

kiszámlázott díjat rendszeresen fizetni 

- a berendezésre és az árukészletre a pályázat nyertese köteles biztosítást kötni 

- a pályázat nyertesének az üzlet gyakorlásához szükséges képesítéssel kell rendelkeznie 

- a bérlemény tovább bérbe nem adható 

- a pályázat nyertese a bérleti szerződést a naptári év végével, 2 hónapos felmondási 

idővel mondhatja fel. Amennyiben a további üzemeltetés saját hibáján kívül, el nem 

hárítható körülmény miatt nem lehetséges, a bérleti díj időarányos része a bérlőnek 

visszajár 

- a szolgáltató által kiszámlázott közüzemi díjak 90 napot meghaladó késedelme esetén 

bérbeadó a bérleti szerződést egyoldalúan felmondhatja. 

- bérbeadó a bérleti szerződést 30 napos határidővel felmondja, amennyiben a bérlő az 

üzletkört a kezelő hozzájárulása nélkül megváltoztatja, illetve a szerződésben vállalt 

kötelezettséget nem teljesíti. Bérbeadó felmondása esetén a bérlő a bérleti díj 

időarányos részére nem tarthat igényt 

- bérbeadó a szerződés lejártakor az üzlethelyiség üzemeltetésére új pályázatot ír ki, a 

nyertes pályázót a 10 év lejártát követő időszakra előbérleti jogot nyer 

- a bérleti szerződés időtartama alatt a bérlő által finanszírozott fejlesztések (gépek, 

berendezési tárgyak stb.) nem nyújtanak alapot a bérleti szerződés meghosszabbítására 

- bérlő a bérleti szerződés ideje alatt köteles gondoskodni az épület folyamatos 

karbantartásáról, javítási munkákról továbbá az épülethez tartozó 04 hrsz-u ingatlan 

folyamatos gondozásáról (fűnyírás, fák, bokrok ápolása) 

- bérlő a karbantartási munkákon kívül a telken vagy az épületben semminemű építési, 

átalakítási munkát nem végezhet a tulajdonos hozzájárulása, engedélye nélkül. 

A bérbeadó elvárása, hogy az üzlet működtetése (pl. áruválaszték, bútorzat, árlap, az 

ételek tálalása, kiszolgálás stb.) igazodjon a környezethez. 

  

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a jelenlegi tevékenységi kör rövid bemutatását, 

- a pályázó üzemeltetéssel kapcsolatos részletes elképzeléseit, 

- nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadására, 

- ajánlatot a bérleti díj nagyságára, 

Pályázati anyag kiküldése:  

Beadási határidő:  
Pályázat beadási helye: Polgármesteri hivatal Szigliget. 

Pályázatok bontási ideje:  
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Helyszíni bejárás időpontja: (amikor a pályázó megismerkedhet a tervekkel és kérdéseit 

felteheti) ………….. Helye: ……………A pályázók a bejárás időpontjáról külön értesítést 

nem kapnak. 

A pályázatokat zárt borítékban kell beadni. A borítékra rá kell írni „kerékpár” 

A határidőn túl érkezett pályázatok nem vesznek részt a bontásban. Az önkormányzat a 

pályázatot bontatlanul visszaadja a pályázónak. 

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

A pályázati eljárás lefolytatása a pályáztatót nem kötelezi szerződéskötésre. 

A pályázati döntéstől számított 20 napon belül a nyertes pályázóval a szerződést meg kell 

kötni. Amennyiben ezen az időn belül a nyertes pályázó hibájából nem valósul meg a 

szerződéskötés, a nyertes pályázó elveszti a jogot a pályázatkötésre, és az önkormányzatnak 

az értékelés alapján a második helyezettel kell újabb 20 napon belül szerződést kötnie. 

 

 

2. Az előzőekben felvázolt pályázati kiírásnál fennáll a veszélye annak, hogy helyi vállalkozó 

anyagi forrás hiánya miatt nem tudna pályázni, így nem kapna lehetőséget arra, hogy az 

elkészülő bérleményt üzemeltesse. Ennek kiküszöbölése érdekében javasoljuk a képviselő-

testületnek, keresse meg annak lehetőségét, módját, hogy előteremtse az anyagi forrást arra, 

hogy önerőből az önkormányzat építse meg a kerékpáros pihenőhelyet és a hozzátartozó 

épületeket. A beruházás elkészülte után pályáztassa meg a megépített szolgáltató helyet 

üzemeltetésre. Így véleményünk szerint lehetőséget kapnának a helyi vállalkozó szellemű 

lakosok is, mert az egy éves bérleti díj a vállalkozásból kitermelhető lenne. 

 

Határozati javaslat 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő pályázati kiírásnak megfelelően kiírja a 

pályázatot a 04 hrsz-u ingatlanon megépítendő, a kerékpáros turizmushoz kapcsolódó 

szolgáltatások kiépítésére és üzemeltetésére.  

Megbízza polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé.  

Határidő: 

Felelős: polgármester 

 

2. A Képviselő-testület a 04 hrsz-u ingatlanon megépítendő, a kerékpáros turizmushoz 

kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges épületet saját beruházásban építi meg.  

Megbízza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi forrás 

biztosítására a 2011 évi költségvetés készítése során tegyen javaslatot.  

Határidő: 

Felelős: polgármester 

 

Szigliget, 2010. szeptember 8. 

 

 

Balassa Balázs 

 polgármester 

 


