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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2022. (IV.27.) számú 

határozatával nyilvános pályázatot hirdetett a kialakuló 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 

20. szám alatti, 6092/4 hrsz-ú, 3895 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 

értékesítése céljából. 

 

A 2022. május 30. napi pályázat benyújtási határidőben 1 db pályázat érkezett (1. számú 

melléklet). 

 

Az M&J HOME Kft. (székhelye: 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 88-90. földszint 3.) pályázó 

nettó 52 000 000 Ft +áfa, azaz bruttó 66 040 000 Ft vételárat ajánl az ingatlan 

ellenértékeként, a vételár megfizetését az adásvételi szerződés megkötését követően egy 

összegben, azonnal vállalja. 

 

A pályázat megfelel a pályázati felhívásban rögzített alaki, formai követelményeknek, 

határidőben benyújtott, érvényes. 

 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 

5. § (7) és (9) bekezdései alapján az önkormányzati vagyon elidegenítésére irányuló tulajdonosi 

döntést megelőzően az adott vagyonelem forgalmi értéke megállapításának alapja az 

ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott 6 hónapnál nem régebbi forgalmi 

értékbecslés, melyben megállapított forgalmi értéktől negatív irányban az alábbiak teljesülése 

esetén lehet eltérni:  

 - a vagyontárgy elidegenítésére vonatkozó pályázati eljárásban több egymást követő 

alkalommal nem érkezik érvényes ajánlat, 

 - a vagyontárgy elidegenítésére vonatkozó pályázati eljárásban több egymást követő 

alkalommal előfordul, hogy a megajánlott ellenértékek mindegyike számottevően alulmarad a 

forgalmi értékbecslés alapján megállapított értéktől, 
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 - a vagyontárgy elidegenítésére vonatkozó pályázati eljárásban megajánlott ellenértékek 

alapján megállapítható, hogy csak a forgalmi értékbecslés alapján megállapított értéknél 

számottevően alacsonyabb ellenérték alkalmazása esetén állna fenn kereslet a vagyontárgy iránt 

a piaci szereplők részéről. 

 

A rendelkezésünkre álló 2022. február 18. napi értékbecslés alapján az ingatlan értéke 

51 700 000 Ft. A felajánlott vételár megfelel a rendelkezésre álló értékbecslés alapján 

megállapított értéknek, ekként javaslom a vételi ajánlat elfogadását. 

 

Tájékoztatásul: az ingatlan értékesítése áfa köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján, ekként a vételár alapján az 

Önkormányzat nettó 52 000 000 Ft bevételhez jut. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat 

megelőző elővásárlási jog illeti meg. A pályázati felhívás értelmében amennyiben a 

telekalakítási eljárás még folyamatban van az adásvételi előszerződés, a telekalakítás 

eredményes befejezése esetén az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat 

elbírálásától számított 30 napon belül kerül sor a pályázati felhívásban és nyertesnek hirdetett 

ajánlatban megfogalmazott feltételek alapján. A szerződés hatályba lépéséhez szükséges a 

Magyar Állam elővásárlási joga vonatkozásában tett nemleges nyilatkozata, illetve a 

nyilatkozattételre nyitva álló 35 napos határidő eredménytelen eltelte. 

 

Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a telekalakítást követően 

kialakuló, kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerülő, 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos 

utca 20. szám alatti 6092/4 hrsz-ú, 3895 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési 

ágú ingatlan értékesítésére indított pályázati eljárást eredményesnek minősíti és az 

ingatlant a 2022. május 30. napján érkezett vételi ajánlatban foglalt feltételek szerint nettó 

52 000 000 Ft +ÁFA, azaz bruttó 66 040 000 Ft vételáron az M&J HOME Kft. (székhely: 

2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 88-90. földszint 3., képviseli: Baranyi Mária ügyvezető) 

részére értékesíti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést és az 

egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, azzal, hogy a szerződéskötési költségek, 

továbbá a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei 

Vevőt terhelik. 

 

Határidő: azonnal, szerződéskötés tekintetében 30 nap 

Felelős: Juhász István, polgármester 

 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Kistarcsa, 2022. június 9. 

 

Juhász István 

polgármester 


