
Kéthely Termelői Piac és Üzlet üzemeltetésére felhívás  
 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, versenytárgyalás útján 
meghirdeti, a Kéthely, Hunyadi u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú területen 
lévő termelői piac üzemeltetését 5 éves időtartamra. Az bérbe adandó épület nettó 
alapterülete 186 m2, a telek területe 910 m2. 
A legkisebb éves üzemeltetési díj 3.000.000 Ft.  
(ingatlan bérleti díj 186m2x725Ft/m2x27%ÁFA=171.260Ft+ eszközök bérleti díja: 
78.740 Ft). 
Licit lépcső 25.000 Ft 
Kaució összege: 250.000 Ft 
A működtetés során elvárt feltételek: 
- Kizárólag Kéthely településen székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy társas 
vállalkozó pályázhat.  
- A pályázónak minimum 5 év vendéglátásban vagy szolgáltatásban (pl. 
élelmiszerbolt üzemeltetés) eltöltött, valamint minimum 3 év termelő piacon szerzett 
(őstermelő-értékesítő) tapasztalattal kell rendelkeznie. 
- 04.01. – 10.30 időpontok között legalább heti egy hétvégi napra eső alkalommal a 
piac működtetése kötelező, de heti több alkalommal és a megjelölt időszakon kívül is 
üzemeltethető. A piac helyfoglalási díjait a leendő üzemeltető állapíthatja meg. A 
tulajdonos kikötése, hogy a helyi székhelyű vállalkozások, valamint helyi termelők 
minimum 50%-os díjkedvezményben részesüljenek. 
- A piac területén helyi termelői üzlet működtetése heti minimum 30 óra nyitva 
tartással.  
A termelői üzlet árukészleténél fontos feltétel, hogy amennyiben lehetőség van, akkor 
helyben előállított termékek kerüljenek értékesítésre. Olyan termék esetén, amely 
helyben nem megtalálható lehetőség van a környező (40km körzeten belül) 
településekről való szállítása/értékesítése. 
Amennyiben az üzemeltetés a fent elvárt követelményeknek nem felel meg, vagy az 
üzemeltető nem az elvárható minőségben végzi a piac és a termelői üzlet 
üzemeltetését, az önkormányzat a megkötött szerződést felmondhatja. 
Az üzemeltetési ajánlat beadásának határideje: 2020. június 3. (szerda) 16.00 óráig 
postai úton (Kéthely Község Önkormányzata, 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.) 
beérkezően, vagy személyesen a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban, lezárt 
borítékban, melyen fel kell tüntetni „Kéthely termelői piac üzemeltetésére ajánlat” 
megnevezést. 
A beérkezett ajánlatok felbontásának időpontja, helye: a Kéthelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. június 4. (kedd) 9.30 óra. 
Amennyiben a felhívásra több pályázat érkezik, az Önkormányzat versenytárgyalást 
hirdet, melynek keretein belül személyes meghallgatást is tart. 
Több jelentkező esetén a versenytárgyalás időpontja várhatóan: 2020. június 8. 
(hétfő) du. 15.00 óra. 
Az üzemeltetési  jogot a feltételeknek megfelelő legmagasabb ajánlatot tevő  nyeri el. 
 
A részletes feltételeket tartalmazó kiírás átvehető és érdeklődni lehet a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatalban) a 85/339/210 - es telefonszámon lehet. 



 
 FELTÉTELEK 

 
Kéthelyi termelői piac üzemeltetésére kiírt felhívás 

 hirdetményéhez 
 

Az ajánlat tartalma: 
 

• ajánlattevő neve, személyi adatai, lakóhelye (székhelye, cégjegyzék száma) 
képviselője (más megbízott esetén a szabályszerűen meghatalmazott adatai). 

• a folytatni kívánt szakmai üzletkör a termelői piac üzemeltetésén kívül. 
• az ajánlattevő jelenlegi tevékenységének rövid bemutatása, referenciákkal. 
• nyilatkozat az üzemeltetési kiírásban és feltételekben foglaltak elfogadására. 
• Ajánlatot természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható 
szervezet nyújthat be. 
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 vesznek részt. 

  
 

 
Feltételek: 

 
• Az üzemeltetés időtartama 5 év (várhatóan 2020. július hónaptól)  
• A legkisebb éves üzemeltetési díj 3.000.000 Ft  
• Kaució összege: 250.000 Ft 
• A kauciót egy összegben az üzemeltetési szerződés aláírásával 

egyidejűleg kell megfizetni, majd ezt követően az üzemeltetési díj 
megfizetése havonta kiállított számla alapján történik, 

• Az üzemeltetési díj 2021. évtől minden évben az előző évi az infláció 
mértékével módosul, 

• Az üzemeltetési díjat a mindenkori Áfával növelt értékkel kell 
megfizetni. 

• A kaució összege az üzemeltetési idő végén – elszámolás keretében – 
visszafizetésre kerül. 

• Az ajánlat benyújtási határideje: 2020. június 3. (szerda) 16.00 óráig, 
postai úton beérkezően vagy személyesen a Kéthelyi Közös 



Önkormányzati Hivatalban, zárt borítékban, melyen fel kell tüntetni 
„Kéthelyi termelői piac üzemeltetésére ajánlat”, 

• az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő köztartozásairól szóló 
igazolást, mely legkésőbb a versenytárgyalás során nyújtható be. 

• az ajánlat benyújtási határideje után, az előző pontban 
meghatározottakon túl, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

• az üzemeltetési ajánlat értékelése során bármiféle formai hiba a 
benyújtott ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után és az 
eljárásból kizárásra kerül.   

• A beérkezett ajánlatok felbontásának időpontja, helye: a Kéthelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. június 4. (kedd) 9.30 óra. A bontási 
eljáráson az ajánlattevők személyesen vagy meghatalmazottjuk útján 
részt vehetnek. 

• Több jelentkező esetén a versenytárgyalás időpontja várhatóan: 2020. 
június 8. (hétfő) du. 15.00 óra. A versenytárgyalásra külön 
értesítés/meghívó kerül kiküldésre,  

• A versenytárgyaláson a feltételeknek megfelelő, legmagasabb 
üzemeltetési díjat vállaló ajánlattevővel kerül az üzemeltetési szerződés 
megkötésre, 

• Ha a szerződés megkötésére a versenytárgyalás nyertesének felróható 
okából nem kerül sor, a szerződést a versenytárgyalás soron következő 
helyezettjével lehet megkötni. 

• Az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárás 
eredménytelenségét megállapítsa, illetve a kiírását megismételje. 

• A piac helyszíni megtekintését előzetes egyeztetés alapján az 
önkormányzat biztosítja. Ezzel kapcsolatban időpontot kérni Molnár 
Balázs polgármestertől a +36-20-45-48-968 telefonszámon lehet. 

• Az üzemeltetés megkezdése várhatóan 2020. július hónaptól. 
• A tevékenység folytatásához szükséges különböző hatósági 

engedélyek beszerzése az ajánlattevő feladata, 
• A közműdíjak fizetése üzemeltető kötelessége - (E-on Zrt. – villany és 

gáz, DRV Zrt. víz-szennyvíz, MTKSZ Kft. Marcali – hulladékszállítás 
stb.) 

• Az üzemeltetési jog át nem ruházható,  
• A termelői piacot üzemeltetésre más (harmadik) személynek átadni 

nem lehet, amennyiben üzemeltető bármilyen okból a termelői piacot 
üzemeltetni nem tudja, azt az Önkormányzat részére vissza kell adni, 
ezt követően az üzemeltetési szerződés felbontásra kerül,  

• A létesítmény megtekintett állapotban kerül üzemeltetésbe adásra, az 
üzemeltetéséhez szükséges mindennemű beruházás elvégzése 
üzemeltető kötelessége saját költségen – bérbeszámítási igény nélkül, 

• A létesítményen bármilyen építési munka, átalakítás csak az 
önkormányzat előzetes írásos engedélyével történhet, 

• A létesítmény üzemeltetésére az önkormányzat a pályázatban 
beszerzett eszközöket használatra átadja a vállalkozónak. 



• A vállalkozó a használatba adott eszközök mennyiségéért, minőségéért 
felelős, azokban keletkezett károkat a tulajdonosnak köteles 
megtéríteni. 

• A bérbe adott eszközök használatára az önkormányzat térítés nélkül 
jogosult, ezek időpontjáról előzetes egyeztetés szükséges az 
üzemeltetővel (pl. faházak, árusító asztalok). A használatot az 
üzemeltető nem tagadhatja meg. 

• A termelői piac környékének rendben és tisztántartása üzemeltető 
kötelessége, 

• Az üzemeltetési idő lejártát követően a létesítmény és az átadott 
eszközök hiánytalanul és sérülésmentesen visszaadásra kerülnek az 
önkormányzat részére. Az esetleges sérülések/károsodások 
megtérítésére a vállalkozó köteles. 


