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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2017. (I. 25.) számú 
határozatával nyilvános pályázatot hirdetett a Kistarcsa, 0261/18 hrsz-ú, 2004 m2 területű 
kivett telephely ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezésű ingatlan értékesítése céljából. 
 
Az eredeti, 2017. március 16. napi pályázati benyújtási határidőt – beérkezett pályázat 
hiányában – folyamatosan meghosszabbítottam, melyre a Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének 11) pontja ad felhatalmazást. A pályázat 
benyújtására 2017. október 10. napja 16 óráig meghosszabbított határidőben 3 db pályázat (1-
3. számú melléklet) került benyújtásra. Mind a három pályázat megfelel a pályázati 
felhívásban rögzített alaki, formai és tartalmi követelményeknek, határidőben benyújtott, 
érvényes. 
 
Rakasián Gizella pályázó (2142 Nagytarcsa, Tompa Mihály u. 2/B.) bruttó 8 500 000,-Ft 
összeget ajánlott az ingatlan vételáraként, mely megfizetését az adásvételi szerződés 
megkötésének időpontjában, egy összegben készpénzben vállalja.  
 
Fabók Zsolt egyéni vállalkozó (1108 Budapest, Bazalt utca 8.) pályázó bruttó 8 100 000,-Ft 
összeget ajánlott az ingatlan vételáraként, mely megfizetését egy összegben, azonnal vállalja.  
Ajánlata abban az esetben áll fenn, ha a telephelyet mindenkor szabadon, díjmentesen 
megközelítheti a Nagytarcsai út 6. szám felől (JU-KA autójavító), a Nagytarcsai út 0260/27 
hrsz (PEPPY-TRADE), majd a 0260/47 hrsz (DINAX) előtti úton. Vállalkozása telephelyét 
Kistarcsára helyezné, a befizetett gépjárműadó és iparűzési adó mértéke állítása szerint kb. évi 
2 000 000,-Ft bevételt jelentene Kistarcsa Város Önkormányzata számára.  
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Dózsa Transz Kft. (2141 Csömör, Rét u. 0147/14 hrsz.) pályázó bruttó 5 800 000,-Ft 
összeget ajánlott az ingatlan vételáraként, mely megfizetését egy összegben, azonnal vállalja. 
Ajánlata abban az esetben áll fenn, ha fő tevékenységére, a gépi földmunkára és törmelék 
szállításra az Önkormányzat a telephelyre az engedélyt megadja. 
 
Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 11/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése 
alapján a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek 
teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette. 
 
Figyelemmel a legmagasabb ajánlott vételárra Rakasián Gizella pályázata összességében a 
legkedvezőbb, ezért az önkormányzati rendelet szerint a pályázat nyertesének ő minősül. 
 
A nyertes ajánlati ár az ingatlanra vonatkozó értékbecslés feletti, az értékbecslés az ingatlan 
piaci értékét bruttó 7 800 000 Ft-ban állapította meg.  
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

 
Határozati javaslat 

 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő, Kistarcsa területén fekvő, 0261/18 hrsz-ú kivett telephely ingatlan 
értékesítésére indított pályázati eljárást eredményesnek minősíti, és az ingatlant 
8 500 000,-Ft vételáron Rakasián Gizella (2142 Nagytarcsa, Tompa Mihály utca 2/B.) 
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 a 
Vevőt terhelik. 
 
Határid ő: azonnal, a szerződés megkötésének tekintetében 2017. december 15. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. október 11. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


