
 

 

Pályázati Felhívás 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi turisztikai attrakció üzemeltetésére 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos a következő Európai Uniós támogatások 

felhasználásával megvalósítás alatt lévő turisztikai attrakció üzemeltetésére keres vállalkozót: 

 

Sáfrik-féle szélmalom: 6400 Kiskunhalas, Szélmalom u. 46. 

 

Az attrakció részletes üzleti tervének másolatát az érdeklődők átvételi elismervény és titoktartási nyilatkozat 

aláírása ellenében vehetik át a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban, 6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1., 116. számú irodában. 

  

A pályázat célja: 

- a létrejövő attrakció turisztikai célú hasznosítása határozatlan időtartamra, de legalább az Európai 

uniós támogatással megvalósult attrakciók pénzügyi zárását követő 5 éves fenntartási időszak idejére. 

 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: 

- ingatlanok, átadott eszközök üzemeltetése, karbantartása, szükség esetén pótlása 

- a közüzemi költségek megfizetése 

- az egyes attrakciók üzleti tervében szereplők szerinti nyitvatartás biztosítása a látogatók előtt 

- belépőjegy értékesítés, látogatószám dokumentálása, látogatók számára idegenvezetést biztosítani 

- mindezen feladatok ellátásához szükséges eszközök és személyzet biztosítása 

- üzleti tervben szereplő programok, rendezvények megvalósítása (HMK-val együttműködve) 

 

Nyertes pályázó évente köteles írásban beszámolni az ellátott feladatairól. Tekintettel arra, hogy az 

attrakciók Európai Uniós támogatással valósulnak meg, nyertes pályázó köteles együttműködni a 

tulajdonossal a Támogató által kért adatszolgáltatások, helyszíni szemlék teljesítése érdekében.  



 

 

 

A pályázaton való részvétel feltételei: 

Alkalmatlan a pályázó, ha: 

- nem rendelkezik turisztikai attrakció, vendéglátóipari egység üzemeltetésére vonatkozó minimum 3 

év időtartamú referenciával 

- köztartozása vagy adótartozása áll fenn Kiskunhalas Város Önkormányzatával szemben 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében írtaknak, azaz a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés alapján nem minősül átlátható 

szervezetnek 

 

Értékelési szempontok: 

- szakmai referenciák 

- üzemeltetésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalata 

- jövőbeni fejlesztési elképzelések 

- fenntarthatóság, saját üzleti terv 

 

 

Pályázatok benyújtási határideje: 2021 01. 29., 12:00 óra 

Pályázatok benyújtásának helye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 116. iroda 

Pályázatok benyújtásának módja: a kiíró által megadott pályázati adatlapot magyar nyelven kitöltve, 

cégszerűen aláírva kell eljuttatni a fent megadott határidőig kizárólag elektronikus úton a 

havasi.sz@kiskunhalas.hu e-mail címre. 

 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető: 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 116. iroda 

 

 

Kiskunhalas, 2020 december 14. 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert 

Polgármester 

 

Cégszerű aláírás 


