
4. sz. melléklet  

A nyilvános pályázati eljárás 

 

1. A pályázati eljárás 

1.1. A pályázati eljárás főszabály szerint nyilvános. 

1.2. A pályázatot Vaskút Község hivatalos honlapján és Vaskút Község Önkormányzatának 

hirdetőtábláján kell meghirdetni, annak időpontja előtt legalább 15 nappal. 

1.3. A kiíró a pályázati kiírásban előírhatja, hogy az ajánlatok benyújtásakor az ajánlattevő 

szerződéstervezetet is csatoljon, vagy a kiíró által megküldött szerződéstervezet elfogadásáról 

nyilatkozzon. 

1.4. A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonni. 

Erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken és módon az ajánlattételi határidő 

lejárta előtt köteles hirdetményt közzétenni. 

1.5. A pályázati eljárás folyamán a kiíró a pályázati kiírásban meghatározott, illetve a pályázó 

tudomására hozott feltételeket, szabályokat, az eljárás és az elbírálás módját csak abban az 

esetben változtathatja meg, ha ezt a jogát a pályázati kiírásban kifejezetten fenntartotta magának s 

erről a pályázókat tájékoztatta, vagy ha a pályázatok benyújtási vagy elbírálási határidejét 

hosszabbítja meg és erről a nyilvánosságot, zártkörű pályázat esetén pedig a feleket tájékoztatta. 

1.6. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő – indokolt esetben – egy alkalommal 

legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. 

1.7. A részvétel pályázati biztosíték adásához köthető, melyet a kiíró által megjelölt letéti 

számlára, a pályázati felhívásban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére 

bocsátani.  
2. A pályázati felhívás – a kiíró a vagyontárgy jellegétől és az egyéb körülményektől 

függően – tartalmazza, de legalább: 

2.1. a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét; 

2.2. a pályázat célját, típusát (nyilvános vagy zártkörű), valamint az arra vonatkozó utalást, hogy a 

pályázó titkosan (a pályázó neve külön zárt borítékban szerepel) vagy név megjelölésével 

pályázhat-e; 

2.3. a pályázat tárgyaként az értékesítendő, hasznosítandó vagyon (rész) megnevezését, – szükség 

szerint – forgalmi értékét és az értékesítéshez szükséges információkat, fizetés módját; 

2.4. az értékesítés, hasznosítás feltételeit és ezek műszaki, gazdasági, jogi feltételeit; 

2.5. az ajánlatok benyújtásának helyét, módját, idejét; 

2.6. a pályázó ajánlati kötöttsége minimális időtartamát, illetve annak esetleges 

meghosszabbítására vonatkozó előírásokat; 

2.7. a pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helyét és idejét; 

2.8. pályázati biztosíték esetén annak letétbe helyezésének határidejét, módját, visszafizetésének 

szabályait; 

2.9. a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is – 

eredménytelennek minősítse; 

 


