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A Képviselő-testület 2017. január 25.-i ülésére 
 
Tárgy:  Döntés a Kistarcsa, külterület 0261/18 hrsz.-ú kivett telephely rendeltetési módú 
terület értékesítéséről 
 
Érintetett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

2016. október 18.-án kelt telekalakítási szerződés alapján Kistarcsa Város Önkormányzata (a 
továbbiakban „Önkormányzat”) 2004 m2 alapterületű kivett telephely rendeltetési módú 
ingatlan tekintetében (a továbbiakban „Ingatlan”) 1/1 arányban közcélú felajánlás jogcímén 
tulajdont szerzett. 
 
Tekintve, hogy az Ingatlan az Önkormányzat számára semmilyen formában sem 
hasznosítható, indokolt annak elidegenítése. 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban „Vagyonrendelet”) melléklete szintén a januári rendes testületi ülésen kerül 
kiegészítésre az Ingatlannal.  
 
A Vagyonrendelet 13. § (1) b) pontja alapján nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az 
önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése, átruházása esetén, ha az ingatlan fogalmi 
értéke nem haladja meg a költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt, ami jelenleg 
bruttó 25 millió forint. A 33/2016. (XII:15.) önkormányzati rendelettel módosított az 
Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban „Versenyeztetési 
Rendelet”) alapján a Képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy 25 millió forint 
értékhatár alatti ingatlant a Versenyeztetési Rendelet szabályait alkalmazva nyilvános 
pályázat útján idegenítése el,vagy az Ingatlant nyilvános pályázat lefolytatása nélkül egyedi 
ajánlat alapján értékesítse.  
 
A Versenyeztetési Rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a pályázati felhívásnak az alábbiakat 
kell tartalmaznia: 

(1) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét; 
(2) az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését,  
(3) az értékesítés, hasznosítás feltételeit, a fizetés módját; 
(4) az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információkat, minimális időtartamát; 
(5) a versenyeztetési eljárással kapcsolatos információt szolgáltató nevét, címét, 

 



telefonszámát, elektronikus elérhetőségét; 
(6) a versenyeztetési eljárás hivatalos nyelvének megjelölését;  
(7) a pályázó illetve jelentkező adatainak megjelölésére történő felhívást; 
(8) a pályázati eljárás tárgyára vonatkozó, a kiíró által ismert terheket, korlátozásokat, az 

esetleges elővásárlási jogot, illetve ennek gyakorlásával kapcsolatos feltételeket; 
(9) a kiíró által a kiírás időpontjában ismert minden pályázóra illetve jelentkezőre 

vonatkozóan kötelező hatósági előírásokat; 
(10) a pályázati eljárás során a személyes közreműködés kötelezettségét;  
(11) a szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőt, a 

végleges ár vagy kialakult ellenérték megfizetésének vagy rendelkezésre bocsátásának 
határidejét és módját 

(12) az ajánlatok elbírálásának módját, menetét, szempontrendszerét. 
 

 
A Magyar Államnak elővásárlási joga áll fenn az ingatlanra nézve a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján. 
 
Mivel az első alkalommal történő meghirdetés nem lehet rövidebb 30 napnál, célszerűségi 
szempontokat figyelembe véve, indokolt az ajánlattételi határidőt 2017. március 16. 13.00 
órában meghatározni. 
 
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 

 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0261/18 hrsz.-, 2004 m2 

területnagyságú, kivett telephely ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezésű ingatlan 
elidegenítésére nyilvános pályázatot hirdet az előterjesztés 3. melléklete szerint. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
önkormányzati honlapon, a helyi újságban, az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint 
a Szilas Tv és a Régió Plusz Tv képújságjában történő megjelenéséről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

  

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2017. január 12. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


