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A Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Holló utcai ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás módosítása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2017. (III. 29.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Kistarcsa, 2219/1, 
2219/2, 2219/3, 2219/4, 2219/5, 2219/6 és 2219/7 hrsz-ú beépítetlen terület ingatlanokat egy 
eljárásban kívánja elidegeníteni. 
 
A határozat mellékletét képező pályázati felhívást módosítani szükséges az alábbiakban 
kifejtettek szerint: 
 
Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 11/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés h) 
pontja alapján a versenyeztetési biztosíték összege a vagyon értékének bruttó 10%-a. Ennek 
megfelelőn a melléklet pályázati felhívásban a pályázati biztosíték – a rendelkezésre álló 
értékbecslés figyelembe vételével – 4 510 000,- Ft összegben kerül meghatározásra.  
 
Az eredeti pályázati felhívás tartalmazta, hogy az ingatlanok közúti kapcsolatát biztosító 
2219/8 hrsz-ú közút kiépítésének megterveztetésével és kivitelezésével járó költségek Vevőt 
terhelik. A jelen előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás mindezt annyiban pontosítja, 
hogy egyértelművé teszi, hogy Vevőnek aszfaltozott utat kell építenie és az ingatlanokra 
vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor az út terveztetésének, megépítésének 
biztosítékául településrendezési szerződést kell kötnie az Önkormányzattal. 
 
A jelen előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívásban pontosításra kerül továbbá, hogy az 
önkormányzat kizárólag az ingatlanok ivóvíz és a szennyvíz ellátására vonatkozóan 
rendelkezik közmű tervekkel. 
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A korábbi pályázati felhívás 13. pontját szükséges kiegészíteni azzal, hogy a szerződéskötési 
határidőbe nem számít bele a Magyar Állam elővásárlási joga gyakorlására vonatkozó 
nyilatkozata beszerzéséhez szükséges időtartam. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ingatlanok pályáztatása során eredménytelenség 
esetén Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 11) 
pontja alapján jogosult vagyok a pályázat változatlan formában történő kiírásáról dönteni. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

 
Határozati javaslat 

 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy dönt, hogy nyilvános 
pályázat útján egy eljárásban kívánja értékesíteni a 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 
2219/5, 2219/6 és 2219/7 hrsz-ú beépítetlen terület ingatlanokat.  
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pályázati 
felhívást és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás helyben 
szokásos módon történő megjelentetéséről, továbbá az ingatlanok ingatlan.com oldalon 
történő hirdetéséről. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. szeptember 12. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


