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Pályázat büfé üzemeltetésére 

„Iskolabüfé Szaki” 

 

A pályázat tárgya: 

Az Északi Agrárszakképzési Centrum részeként működő Északi ASzC Pétervásárai 

Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium bérbe kívánja adni a 3250 

Pétervására Keglevich út 19. szám alatt, az iskola épületében található 12 m2 alapterületű büfé 

helyiséget határozott, 2021.09.01.-2022.06.30. terjedő időtartamra. 

 

A helyiség megtekinthető:  

Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban 

(3250 Pétervására Keglevich út 19.) a 06-36/568-300-as telefonszámon történt előre 

egyeztetett időpontban. 

 

A bérleti idő: 

A bérleti szerződés határozott, 2021.09.01.-2022.06.30. terjedő időtartamra szól. 

Bérlő a tevékenységet a bérleményben legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 

munkanapon belül köteles megkezdeni. 

 

A bérleti díj: 

A havi bérleti díj minimális mértéke: 15.000,- Ft+ÁFA/hó  

A bérleti díj minden év január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával 

emelkedik, első alkalommal 2022. január 1. napjától. 

 

A havi bérleti díj összegére a pályázónak kell ajánlatot tenni. 

Közüzemi díjak:  

A bérleti díj magában foglalja a közüzemi díjakat. 

 

Folytatható tevékenység:  

A Bérlő kötelezettsége minden héten a tanítási napokon 7:30 és 14:00 óra között a tanulók és 

az intézményben dolgozók ellátása céljából iskolai büfét üzemeltetni. 

 

Pályázati feltételek: 

A pályázaton az vehet részt, aki 

- természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, 

- a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja.  

 

A pályázat nyertese:  

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a 

legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. augusztus 13. (péntek) 12.00 óra 

 



A pályázatra vonatkozó formai előírások: 

A pályázatot 

- írásban, 

- aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű 

aláírásával, 

- Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium (3250 Pétervására Keglevich út 19.) titkárságán  

- 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon a pályázat tárgyának 

feltüntetésével: „Pályázat: Iskolabüfé Szaki”. 

 

A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail 

elérhetőségét, 

- pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát, 

- a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét (minimális bérleti díj: 15.000,- 

Ft+ÁFA/hó), 

- a pályázó által nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel a büfé választékára, árakra 

- egészséges táplálkozás elveinek biztosítási módja, 

- a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolása, 

 

- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, 

elfogadja és vállalja, 

- a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához 

és kezeléséhez hozzájárul, 

- kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az üzemeltetést a bérleti szerződés hatályba 

lépésétől számított 5 munkanapon belül megkezdi, 

- kötelezettségvállalás arra, hogy az intézményvezetővel együttműködik. 

A pályázatok elbírálása: 

A beérkezett pályázatokat az iskola értékeli, az értékelés szempontja: a megajánlott bérleti 

díj összege. 

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a 

legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.  

 

Egyéb információ:  

A pályázattal kapcsolatban további információ:  

Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (3250 

Pétervására Keglevich út 19.) 

Telefon: 06/36/568-300 vagy 06/30/2916931 Molnár Anett igazgatóhelyettes vagy 

06/30/3619960 Szűcsné Gembiczki Éva gazdasági csoportvezető 

A pályázat megjelenik az iskola honlapján:   

  

Pétervására, 2021.07.19. 


