
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Pest Megye Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.) nyílt 

pályázati felhívása a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs 

fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. 

határozat alapján megvalósult gázkapacitás hasznosításáról  

 

 

Pest Megye Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.), mint kiíró 

(továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-

innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. 

határozat alapján megvalósult gázkapacitás hasznosítása céljából.  

 

 

 

Pest Megye Önkormányzata, mint Gázigénylő, illetve a TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, mint Elosztó között a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 98. § (2) bekezdés 

c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen 

„Elosztói csatlakozási szerződés” (a továbbiakban: csatlakozási szerződés) jött létre 2021. 

március 30. napján.  

 

A csatlakozási szerződés értelmében megvalósult fejlesztés (a továbbiakban: Fejlesztés) 

eredményeként a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület gázellátására 12.800 m3/h vásárolt 

kapacitás (továbbiakban: kapacitás) áll rendelkezésre a Kiíró tulajdonában lévő ingatlanokon 

(utak).  

A csatlakozás elvileg a vezetékrendszer tetszőleges pontján kiépíthető, az ellátandó ingatlanhoz 

lehető legközelebbi ponton, a földgázelosztói engedélyes előírásainak megfelelően.  

 

A rendelkezésre álló vásárolt kapacitás aktuális mértékéről a Kiíró honlapjáról tájékozódhatnak 

az érdeklődők. 

 

 

A csatlakozási szerződés szerint Pest Megye Önkormányzata, mint Gázigénylő jogosult részben 

vagy egészben, egyoldalú, az Elosztó felé tett nyilatkozatával továbbadni az igényelt és 

megfizetett kapacitást a területen működő egyéb igénybevevők, azaz a Pályázok részére. A 

kapacitás továbbadásával kapcsolatos költségeket a nyertes Pályázók viselik, a Kiíróval kötendő 

szerződés (továbbiakban: Pályázói Szerződés) alapján.  

A Pályázók a Pályázói Szerződésben kötelesek vállalni, hogy a gázvételezéssel – így különösen 

a gázelosztó rendszerre történő csatlakozással – összefüggésben a földgázelosztói engedélyes és 

a Kiíró által előírt fizikai és jogi feltételeit biztosítják, és annak költségeit vállalják. 

E feltételek a következők:  

• a Kiíró ingatlanjain található gázvezetékre való csatlakozás és innen a Pályázók 

ingatlanjainak telekhatáráig történő elosztó vezeték, valamint a szükséges 

nyomáscsökkentő kiépíttetése a Pályázók költségén. 

• A megpályázott és elnyert kapacitással arányos kapacitás-átadási díj (Egységes Díj 

szorozva az igényelt kapacitás mértékével) megfizetése a Kiíró felé  

• A Kiíró lemondó nyilatkozatának birtokában a Pályázók az igénylést követő legkésőbb 

egy éven belül csatlakozási szerződést kötnek a földgázelosztói engedélyessel. 

 

 

A kapacitás - tekintettel arra, hogy a kapacitás, mint vagyoni értékű jog nemzeti vagyonnak 

minősül-, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése értelmében  



csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás 

és ellenszolgáltatás értékarányosságával hasznosítható. 

 

Ennek megfelelően a kapacitást Pest Megye Önkormányzata pályázat útján hasznosítja, az 

Önkormányzat által megfizetett „Csatlakozási díjnak” az igényelt kapacitással arányos 

ellentételezése mellett, a Fejlesztéssel érintett területen működő vagy későbbiekben betelepülő 

vállalkozások részére. 

 

Pest Megye Önkormányzata a pályázatot nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes 

bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági 

társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani. 

 

A pályázat nyerteseivel Pest Megye Önkormányzata szerződést köt (továbbiakban: Pályázói 

Szerződés), amelynek keretében a nyertes(ek) az igényelt kapacitás átvételére ellenérték fejében 

jogosult(ak) lesz(nek). A pályázat a rendelkezésre álló kapacitás kimerüléséig áll nyitva.  

 

A pályázat érvényességének feltétele, hogy Pályázó a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendeletben 

(1. melléklet) szereplő helyrajzi számokon ingatlan tulajdonjoggal vagy bérleti joggal és 

egyben cégbíróságon bejegyzett telephellyel rendelkezzen, és kötelezettséget vállaljon arra, 

hogy az igénylést követő egy éven belül megköti a földgázelosztói engedélyessel az elosztói 

csatlakozási szerződést. Amennyiben ez a fenti határidőn belül nem következik be, a 

Pályázó és Pest Megye Önkormányzata közötti Pályázói Szerződés megszűnik, az igényelt 

kapacitásmennyiségre újabb pályázat nyújtható be, és ez esetben a befizetett csatlakozási 

díj nem jár vissza.  

 

 

Pályázat benyújtása 

 

A pályázatot „Pályázat gázkapacitás igénylésére” megjelöléssel lehet benyújtani.   

 

 

- A kapacitás fajlagos ellenértéke, egységára (Egységes Díj): 

 

 

 

 

 

mely megegyezik a Pest Megye Önkormányzata által a csatlakozási szerződés 

keretében megfizetett csatlakozási díj, és a leszerződött 12.800 m3/h vásárolt 

kapacitás hányadosával; 

- Pályázat a kapacitás kimerítéséig nyújtható be, a rendelkezésre álló kapacitásról a Kiíró a 

honlapon folyamatosan tájékoztat; 

- A pályázaton részt vehet bármely, a gödi ipari-innovációs Fejlesztéssel érintett területen 

ingatlan tulajdonjoggal vagy bérleti joggal és egyben cégbíróságon bejegyzett telephellyel 

rendelkező, és ott vállalkozási tevékenységet kifejtő személy, aki betartja a pályázat 

feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá; 
- A pályázati eljárásban érvényes pályázatot benyújtó pályázókkal köthető átadási 

szerződés;  

- A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az 

eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat gázkapacitás 

igénylésére; ” 

- A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve 

magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni a Pest Megyei 

  Nettó Bruttó 

Egységes  Díj [Ft/(1 m3/h)]: 1604,37 2037,5499 



Önkormányzati Hivatalhoz (1052 Budapest, Városház utca 7.) (Gazdaságfejlesztési 

Iroda); 

A pályázónak minimum 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia, amely a pályázat 

benyújtásától kezdődik; 

Az eljárásban egyszeri, 8, azaz nyolc napos hiánypótlásra van lehetőség a Kiíró felhívása 

alapján; 
- A pályázatok elbírálását követően Pest Megye Önkormányzata és a nyertes pályázók 

Pályázói Szerződést kötnek;  

- A kapacitás ellenértékének megfizetése egy összegben, a szerződés aláírásától számított 

30 napon belül, Pest Megye Önkormányzata számlájára, átutalással történik.  

- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az 

általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve 

ajánlata tartalmát. 

- A Kiíró az Egységes Díj alatti egységárat nem fogad el. Az Egységes Díj alatti 

egységáron beadott pályázat érvénytelen. 

- Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek 

minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést, vagy a Pályázati Felhívást (annak 

tartalmát, feltételeit) időközben egyoldalúan módosítsa.  

- Érvénytelen a pályázat abban az esetben is, ha az ajánlattevő pályázatában a 

kiírásban nem szereplő, bármely egyéb feltételhez, vagy kiegészítéshez köti 

ajánlatát! 

- A pályázati eljárásban tárgyalásra nem kerül sor. 

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat és a pályázó itt felsorolt jogilag 

kötelező erejű nyilatkozatait: 

a) magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, 

személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele 

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, 

cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi 

számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma 

c) az igényelt kapacitást m3/h-ban 

d) vételezni kívánt éves gázmennyiség  m3/év 

e) nyilatkozat az Egységes Díj mértékének elfogadásáról  

f) nyilatkozat a gázvételezés a földgázelosztói engedélyes és a Kiíró által előírt fizikai 

és jogi feltételeinek biztosításáról, és költségei vállalásáról 

g) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról 

h) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről 

i) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről (Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 

3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete) 

j) nyilatkozatot a titoktartásról 

k) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról 

való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet 
 

A pályázatot Pest Megye Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága folyamatosan 

bírálja el, bírálati szempont a Kiírás feltételeinek való megfelelés.  

 

A pályázatok elbírálásának időpontja: 

 

A pályázatok beadását követő 60 munkanapon belül.    

   

- A pályázatokat bizalmasan kezeljük! 



A pályázókat írásban értesítjük a pályázat eredményéről.  

A nyertes pályázókkal a Kiíró Pályázói Szerződést köt, és a Díj megfizetését követően 
lemondó nyilatkozatot bocsát ki a földgázelosztói engedélyes felé a Pályázó által elnyert 
kapacitásról.  

A pályázattal kapcsolatos információkért felelős személy: 

 

dr. Szinay József irodavezető  

telefon: +36 30 922 1907 

email: szinayj@pestmegye.hu 

 

Szabó István 

a Közgyűlés Elnöke 


