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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 176/2016 (VI. 29.) számú 
határozatával döntött úgy, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 6532, 6636, 6666, 6699, 
6706, 6846, 6850, 6871 hrsz-ú zártkerti ingatlanok elidegenítésére nyilvános pályázatot 
hirdet. A pályázati kiírásra ajánlat a 2016. szeptember 13. napi határidőig, illetve azt követően 
sem érkezett.  
 
Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 11/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendeletet a 33/2016. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet akként módosította, hogy 1. § (2) bekezdése alapján a rendelet 
rendelkezései – a 9. § (1) bekezdés h) pontja, a 10. § valamint a 11. § kivételével – 
megfelelően irányadóak és alkalmazandóak abban az esetben is, amennyiben bár a rendelet 1. 
§.- ban meghatározott forgalmi érték alatti ingó vagy ingatlan vagyon értékesítésére, vagy 
hasznosítására kerül sor, azonban az értékesítés, vagy a hasznosítás nyilvános pályázati eljárás 
keretében valósul meg. 
 
Az új, jelenleg hatályos szabályozás alapján nyilvános pályázati eljárás keretében 
értékesítésre kerülő ingatlanok esetében az ingatlanok értékhatár (25 millió forint) alatti értéke 
ellenére is alkalmazni kell a versenyeztetés egyes szabályait. Ennek megfelelően az 
ingatlanok értékesíthetősége érdekében új, a versenyeztetés szabályainak megfelelő pályázati 
felhívások (1-8. számú mellékletek) Képviselő-testület általi elfogadása és közzététele 
indokolt.  
 
Az elmúlt évek során tapasztalható volt, hogy a rendszeres meghirdetések ellenére, nem igen 
volt kereslet az ingatlanokra. Indokolt ezért a pályázati felhívásokat az ingatlan.com felületen 
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is megjelentetni, ahol az ingatlanok forgalmi értékét már szerepeltetni kell, ezért értékbecslést 
készíttettünk (9. sz. melléklet) 
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 kívánja értékesíteni a 6532, 6636, 6666, 6699, 6706, 6846, 6850, és 6871 
hrsz-ú zártkerti ingatlanokat.  
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 1-8. számú mellékletei szerinti pályázati 
felhívásokat és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívások 
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 13. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 


