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Pályázati felhívás  
használt járművek eladására 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet előírása alapján 
nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával kívánja értékesíteni az alábbi ingóságokat: 
 
Jármű helye 
(Zalaegerszeg): 

Gasparich u. 26. 
Városgazdálkodási Kft. 

Gasparich u. 26. 
Városgazdálkodási Kft. 

 Alsóerdei u. 3/a 
Magyar Autóklub 

Megnevezés: Pótkocsi Lajtos kocsi Pótkocsi 

Gyártmány: Bagodi Mezőgép DETK 
GOMSZELMAS 

(Ukrán) 
Típus: BHP 1400 103 2 PTSZ-4 
Gyártási év: 1998 2000 1993 

Rendszám: YLA-480 YLA-481 
nincs 

(forgalomból 
kivonva) 

Alvázszám: 40052751306198 0010105 0041603 
Jármű törzskönyv 
száma: 

142438L 122107L 917132S 

Induló (bruttó) 
eladási ár: 

122.000,- Ft 256.000,- Ft 373.500,- Ft 

Pályázati 
biztosíték: 

12.000,- Ft 25.000,- Ft 35.000,- Ft 

 
A pályázati vételi ajánlatot „Használt járművek” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet 
benyújtani. 
 
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján 
(www.zalaegerszeg.hu) a Hirdetmények, pályázatok rovat Pályázatok alrovata alatt elérhető. 
 
Háttérinformációk: 
1. BHP 1400 pótkocsi és a DETK 103 típusú lajtoskocsi 

= A két járművet eddig a Városgazdálkodási Kft. használta saját feladati ellátására. 
= A járművek a Városgazdálkodási Kft. Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. sz. alatti 

telephelyén találhatók, megtekintésére hétköznapokon a Kft. telephelyének nyitvatartási 
idején belül kerülhet sor. 

2. GOMSZELMAS (Ukrán) pótkocsi 
= A pótkocsit az előző években a Magyar Autóklub zalaegerszegi szervezete üzemeltette 

gépjármű-oktatás céljára. 
= 2020-ban már nem történt meg a pótkocsi kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjának 

megfizetése, ezért 2021. január 5-én megtörtént a jármű forgalmi engedélyének és 
rendszámának leadása az illetékes hatóság részére. 

= A pótkocsi eladására jelenlegi, forgalomból kivont állapotában kerül sor. 
= A pótkocsi a Magyar Autóklub zalaegerszegi Szervíz- és Vizsgapontja telephelyén (8900 

Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a.) található, megtekintésére hétköznapokon az Autóklub 
nyitvatartási idején belül kerülhet sor. 

 
A járművek fényképei a jelen pályázati felhívás 1. mellékletében látható, a GOMSZELMAS 
(Ukrán) pótkocsi korábbi forgalmi engedélyének másolata pedig a 2. mellékletben található. 
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A pályázati feltételek: 
- Pályázati vételi ajánlatok az egyes járművekre külön-külön nyújthatók be. 
- Az önkormányzat a pályázaton történő ajánlattételt pályázati biztosíték előzetes 

megfizetéséhez köti, melyet az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 
számú bankszámlájára kell átutalni. 

- A pályázati biztosíték összege: 
= BHP 1400 pótkocsi esetében bruttó 12.000,- Ft, 
= DETK 103 típusú lajtos kocsi esetében bruttó 25.000,- Ft, 
= GOMSZELMAS (Ukrán) pótkocsi esetében bruttó 35.000,- Ft, 

- A pályázati biztosítékok összegei eredményes pályázat esetén előlegnek minősülnek és 
beleszámítanak a vételárba. 

- Az ajánlattevők a pályázati ajánlat elbírálásától, értékelésétől számított 30 (harminc) napig 
kötve vannak vételi ajánlatukhoz. 

- Sikeres és eredményes pályázat esetén a nyertes ajánlattevőnek (Vevőnek) a pályázat 
eredményhirdetését követő 30 (harminc) napon belül adásvételi szerződést kell kötnie az 
önkormányzattal. 

- A pályázaton nyertes ajánlattevő (Vevő) a vételár teljes összegét - melybe beleszámít a már 
megfizetett pályázati biztosíték összege –, az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 
(öt) napon belül köteles megfizetni. 

- A nem nyertes ajánlattevők által befizetett pályázati biztosítékok összegei az ajánlati 
kötöttség lejártát követő 15 napon belül kerül kamatmentesen kerülnek visszautalásra. 

- Az adásvételi szerződés (tulajdonjog átruházási szerződés) elkészítése az önkormányzat 
feladata. 

- A vételár összegébe semmilyen ellenérték, költség, illeték, stb. nem számítható be. 
- A vételár kiegyenlítése kizárólag pénzben, az önkormányzat OTP Banknál vezetett 

11749008-15432704 számú bankszámlájára történő banki átutalással történhet. 
- Az önkormányzat a vételár teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát, a 

vételár teljes összegének meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére pedig elállási 
jogot köt ki. Az önkormányzat az elállási jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
gyakorolhatja. 

- Az önkormányzat az teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) munkanapon belül - 
jegyzőkönyv felvételével - adja a nyertes ajánlattevő (Vevő) birtokába. A birtokbaadás 
alkalmával történik meg a pótkocsi törzskönyvének átadása. 

- A pótkocsi tulajdonjog változásának hatósági nyilvántartásokban történő átvezetése – a 
felmerülő költségek megfizetését is beleértve – a nyertes ajánlattevő (Vevő) kötelezettsége. 

 
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 
- Az ajánlattevő nevét, címét, egyéb azonosító adatait. 
- A pályázat fajtájának, tárgyának megjelölését, a megvásárolni kívánt jármű pontos 

meghatározására vonatkozó azonosító adatokat (megnevezés, típus). 
- Az ajánlott vételár összegét, amely az induló (bruttó) eladási árnál kevesebb nem lehet. 
- A megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az 

ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és 
feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot. 

- A pályázati biztosíték befizetésének igazolását. 
- A pályázati felhívás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 

nyilatkozatot. 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy 

ajánlattevőnek (gazdasági társaság vagy civil és egyéb szervezet) cégszerűen aláírva 
nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 
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Pályázati vételi ajánlat benyújtása 
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. december 17. (péntek) de. 10:00 óra 
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. emelet, 211-212. iroda 
  8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 
Módja: Személyesen vagy postai úton 
 
Az ajánlat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a 
megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatot a kiíró érvénytelennek minősíti. 
 
Pályázati ajánlat bontása 
Ajánlatok bontásának időpontja: 2021. december 17. (péntek) de. 10:00 óra 
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló 
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 
 
A pályázati ajánlat felbontása - külön meghívó nélkül - a megjelent ajánlattevő képviselőinek 
jelenlétében történik. 
 
A pályázati ajánlat bontását követően megállapításra kerül, hogy az ajánlat érvényes, vagy 
érvénytelen. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha 

 az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 
 az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi és formai feltételeinek, 
 a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz, 
 az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza. 

 
Pályázati ajánlat értékelése 
Ajánlatok értékelésének időpontja: 2021. december 17. (péntek) de. 10:15 óra 
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló 
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 
 
A pályázat eredményhirdetése a pályázati ajánlat értékelésének napján, az értékelés 
befejezésével egyidejűleg történik. 
 
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni 
megtekintésre időpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV 
Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. II. emelet, 211-212. irodáiban 
(Telefon: 92/502-126 vagy 92/502-129; 204-es mellék) lehet. 
 
ZMJV Önkormányzata a zártkörű pályázati kiírást az ajánlat benyújtására meghatározott 
időpontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja. 
 
Zalaegerszeg, 2021. november 24. 
 
 
 
 Balaicz Zoltán sk. 
 polgármester 
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1. melléklet 
BHP 1400 pótkocsi fényképe (Városgazdálkodási Kft.) 

 
 
DETK 103 lajtos kocsi fényképe (Városgazdálkodási Kft.) 

 

GOMSZELMAS (Ukrán) pótkocsi fényképe (Magyar Autóklub) 
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2. melléklet 

 


