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Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
66/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata  
a „Gödör Madárbarát Park” üzemeltetésére pályázati felhívás közzétételére  
 
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján ezen határozatában rögzíti az 
alábbiakat:  
 

A Képviselő-testület a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00008 azonosító számon „Cibakháza 
Komplex Turisztikai Fejlesztése” című projekt keretében megvalósult „Gödör 
Madárbarát Park” üzemeltetésére pályázati felhívást tesz közzé (melléklet szerint) az 
önkormányzat honlapján.  

 
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester 
Határidő: 2022. május 13. 
 
Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben, 

Hegyes Zoltán polgármester helyben, 
  Molnár Csaba alpolgármester helyben, 
  Török István jegyző helyben, 
  Nagyközségi Művelődési Ház  
  Cibakháza Nagyközségi Könyvtár,  
  Irattár. 
 
Cibakháza, 2022. április 27. 
     
 
 

Hegyes Zoltán 
polgármester 

Török István 
jegyző 
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66/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozat melléklete 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A „GÖDÖR MADÁRBARÁT PARK” ÜZEMELTETÉSÉRE  

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) alapján 

 
nyilvános pályázatot hirdet a „Gödör Madárbarát Park” üzemeltetésére  

 
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÉRÍTÉSMENTESEN ÁTVEHETŐ: 2022. május 2 – 2022. május 13. 
hétköznap 8:00 – 16:00 óráig, pénteken 08:00 – 12:00 óráig 
 
AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. május 31. (kedd) 16:00 óráig  
   
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÁTVÉTELÉNEK ÉS AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK A HELYE: 
 
Cibakházai Közös Önkormányzati Hivatal (Cibakháza, Szabadság tér 5). Titkársága. 
 
A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK TERVEZETT HATÁRIDEJE: 2022. június 30. 
 
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. 
 
A hatáskör gyakorlója fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a 
pályázatot eredménytelennek minősítse. 
 
Bővebb felvilágosítást az 56/477-001 telefonon, valamint az ajánlat benyújtásának 
helyén lehet kapni. 
 
Cibakháza, 2022. április 27. 
 
  Hegyes Zoltán 
   polgármester 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 

1. INGATLAN ADATAI:  
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat által a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00008 
azonosító számon „Cibakháza Komplex Turisztikai Fejlesztése” című projekt 
keretében megvalósult „Gödör és Madárbarát Park” 

 
PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
 
A PÁLYÁZAT HIVATALOS NYELVE: Magyar 
 
PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK: 
 
Az ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban minden oldalon eredeti 
aláírással, 1 példányban nyújthatja be az ajánlat beadására nyitva álló határidőben és 
helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján. 
 
Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát. 
 
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Gödör” 
 
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő  
 

- az ingatlan hasznosítására vonatkozó tervének a leírását, bemutatását (pl.: nyári 
programok, rendezvények)  

- az ingatlanért ajánlott bérleti díjat,  
- a büfét működtetésére vonatkozó elképzeléseket, 
- a létesítmény tervezett nyitvatartási idejét,   
- a bérleti időtartamát,   
- a foglalkoztatásra vonatkozó vállalást, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a mosdók tisztántartását, és a létesítmény 

gondozását (pl.: hulladékok összegyűjtése, fűnyírás, virágok ápolása, karbantartás).  
 
CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK: 
 

- társas vállalkozás esetén cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, és 
aláírási címpéldányát, vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét,  
 

- az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket 
megismerte a pályázati kiírás szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el, 

 
- a jogi személy ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll végelszámolás alatt, 

vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, továbbá 
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható 
szervezetnek minősül,  
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- az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem rendelkezik egy évet meghaladó 
központi adó-, illeték, illetve helyi adóhátralékkal. 

 
Ajánlatukban a természetes azonosító adataikon kívül kérjük, tűntessék fel telefonos és 
elektronikus elérhetőségüket is. 
 
Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, 
illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van. 
 
Az ajánlatkérő hiánypótlásra nem ad lehetőséget. 
  
A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő 
teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi 
pályázó érdekeit a súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga 
után. 
 
AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 5462 
Cibakháza, Szabadság tér 5. 
 
AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. május 31. (kedd) 16:00 óra 
 
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA:   
 
Helye: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal, jegyzői iroda 
Időpontja: 2022. június 2. (csütörtök) 11:00 óra 
Módja: nyilvános 
 
ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI:  
 
 Az önkormányzat az ajánlatokat a következő bírálati szempont szerint bírálja el: 
összességében legelőnyösebb ajánlati szempont 
 
A pályázatok értékelése oly módon történik, hogy a legelőnyösebb pályázat kap 100 pontot az 
adott részszempont tekintetében, a következő pályázatokat pedig ehhez arányosítja az 
ajánlatkérő oly módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a 
vizsgált pályázat, arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot. 
 
Részszempont                                                                                              Súly (szorzó) szám 
1. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó terv részletes leírása, részletes bemutatása: 60 pont 
2. A büfét működtetésére vonatkozó elképzelések bemutatása: 10 pont 
3. Az ingatlanért ajánlott bérleti díj a (a legmagasabb megajánlott bérleti díj):  10 pont 
3. A tervezett heti nyitvatartási ideje (a létesítmény teljes nyitvatartási idejére):  5 pont 
4. A foglalkoztatottak létszáma és munkaideje: 5 pont 
4. A bérlet időtartama (a szerződés aláírását követő naptári napok száma alapján): 5 pont 
5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a mosdók tisztántartását és a létesítmény 
 gondozását (pl.: hulladékok összegyűjtése, fűnyírás, virágok ápolása, karbantartás) 
  (igen esetén): 5 pont 
  
A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
1-100 pont. 
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A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁVAL 
ÉS A FOGLALKOZTATÁSI, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSI ÉS AZ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 
ÁTVÁLLALÁSÁVAL ADHATÓ BÉRBE A LÉTESÍTMÉNY.   
 
ELBÍRÁLÁSRA JOGOSULT:  
 
A nyertes ajánlattevő kijelöléséről Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének felhatalmazása alapján a polgármester dönt  
 
EREDMÉNYHIRDETÉS:  
 
Helye: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal, jegyzői iroda 
Időpontja: a döntést követő első munkanap. 
Módja: nyilvános 
 
Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 
 
Cibakháza, 2022. április 27. 
 
 
   Hegyes Zoltán 
    polgármester 
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2. HATÁROZAT-TERVEZET  
 
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (VI. 30.) önkormányzati határozata 
a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00008 azonosító számon „Cibakháza Komplex Turisztikai 
Fejlesztése” című projekt keretében megvalósult kör alakú bár bérbeadására kiírt 
pályázati felhívásra érkezett pályázatok elbírálásához ideiglenes bizottság létrehozásáról 
 
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Cibakháza Nagyközségi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 (X. 30.) önkormányzati 
rendelet 64. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-JN1-
2016-00008 azonosító számon „Cibakháza Komplex Turisztikai Fejlesztése” című 
projekt keretében megvalósult kör alakú bár bérbeadására kiírt pályázati felhívásra 
érkezett pályázatok elbírálásához ideiglenes bizottság tagjainak megválasztja: Baksa 
István, Fekete Géza, Jáger Viktor János, Kelemen Mihály és Molnárné Fekete Irén. 
 

2. Az ideiglenes bizottság értékeli a pályázati felhívásra érkezett pályázatokat és a 
polgármesteri döntésre előkészíti.    

 

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester 
Határidő: 2020. július 16. 
 
Értesülnek: Képviselő-testület tagjai – helyben, 

Hegyes Zoltán polgármester – helyben, 
Molnár Csaba alpolgármester – helyben, 
Török István jegyző – helyben, 
Ideiglenes bizottság tagjai 
Nagyközségi Könyvtár, 
Irattár. 

 
Cibakháza, 2020. június 30. 

 
 
 

Hegyes Zoltán 
polgármester 

Török István 
      jegyző 
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