
FELHÍVÁS 

gépjármű értékesítésére 

 

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Vagyonkezelő) nyilvános, egyfordulós pályázatot 

hirdet a TOYOTA DYNA 100 L (JZZ-531) forgalmi rendszámú gépjármű értékesítésére a mindenkori 

hatályos törvényi rendelkezések és Nagykőrös Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 11/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján. 
 

1. Pályázati felhívás közzététele:  

A Vagyonkezelő jelen pályázati felhívást közzéteszi Nagykőrös Város honlapján (www.nagykoros.hu)  

és facebook oldalán (Önkormányzati Hírek Nagykőrös). 

A Vagyonkezelő fenntartja azon jogát, hogy a pályázati felhívását visszavonja vagy eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

 

2.      A pályázati felhívás adatai: 

A pályázat kiírója: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.,                      

telefon: 53/550-313, fax: 53/351-058 
e-mail cím: jegyzo@nagykoros.hu) 

A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós 

A pályázat célja: TOYOTA DYNA 100 L (JZZ-531) forgalmi rendszámú gépjármű értékesítése  

A jogviszony típusa: adásvételi szerződés 

A gépjármű minimális vételára: 2.032.000 Ft (bruttó) 

A pályázatok leadásának határideje: 2022. március 16. 12:00 óráig 

Ajánlati kötöttség: legalább 60 nap 

A pályázatok leadásának helye: személyesen a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, 

Szabadság tér 5.) Műszaki Irodán zárt, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon (összes 

mellékletekkel együtt) eredeti (cégszerű) aláírással ellátva, vagy postai úton. A borítékra kérjük, írják 

rá: „Pályázat TOYOTA DYNA 100 L! Gépjármű értékesítés” 

A pályázattal érintett gépjármű megtekinthető: 

Az ajánlattételi időszak alatt előre egyeztetett időpontban Nagykőrös, Tomori u. 4. sz. alatt                          

(tel.: 53/550-334) 

A pályázat bontásának időpontja: 2022 március 16. 13:00 

A pályázat bontásának helyszíne: a Vagyonkezelő hivatalos helyiségében. A bontás nem nyilvános. 

A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű árajánlat. 

A pályázat elbírálásának határideje és várható eredményhirdetés: a pályázatok elbírálását 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület végzi, az eredményes eljárást követően, az 

eredményt a soron következő ülésén hirdeti ki. 

A pályázat nyelve: magyar 
 

3.      A pályázattal érintett gépjármű adatai: 

 

Típus 
Forgalmi 

rendszám 

Gyártási 

év 
Hajtóanyaga 

Műszaki 

vizsga 

érvényessége 
Hengerűrtartalom 

Értékbecslés 

szerinti 

érték 

Ft 

TOYOTA 

DYNA 

100 L 
JZZ-531 2005 diesel 

 
2022.02.10. 2494 cm3 

1.600.000.-

+ áfa 

 

http://www.nagykoros.hu/
mailto:jegyzo@nagykoros.hu


4.      A beadott árajánlatnak tartalmaznia kell:  

1./ Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a felhívásban szereplő feltételeket 

megismerte, a pályázati kiírás szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2./ A bruttó ajánlati árat. 

3./ Az ajánlattévő adatait. 

A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és kizárólag az 1. 

sz. mellékelt ajánlati lapon kitöltött adatokkal benyújtotta.  

Érvénytelen az az ajánlat, amely a minimális vételi díj összegét nem éri el, illetve amelyik határidőn túl 

érkezett. 

A pályázat nyertese a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó. 

  

Melléklet: 

-  1. sz.   Ajánlati lap 

  

 

Nagykőrös, 2022. február 25.  

 

 

 

 

 

 


