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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I. 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 199/2017. (IX.27.) számú 
határozatával nyilvános pályázatot hirdetett többek között a Kistarcsa, 6850 hrsz-ú, 2094 m2 
területű ingatlan értékesítése céljából. 
 
A pályázat benyújtására 2017. november 13. napja 13 óráig nyitva álló határidőben 1 db 
pályázat (1. számú melléklet) került benyújtásra.  
 
Fazekas Barnabás pályázó (lakóhelye: 2143 Kistarcsa, Árpád vezér u. 85.) bruttó 1 000 
000,-Ft vételárat ajánl az ingatlan ellenértékeként. A vételár megfizetését három részletben a 
következők szerint vállalja:  
- 2017. 12. 15-ig 340.000,-Ft 
- 2017. 07. 15-ig 330.000,-Ft 
- 2018. 12. 15-ig 330.000,-Ft 
Pályázó az ingatlan ½ tulajdoni hányadát saját, ½ tulajdoni hányadát Fazekas Barnabásné 
részére kívánja megvásárolni. 
 
A pályázat megfelel a pályázati felhívásban rögzített alaki, formai követelményeknek, 
határidőben benyújtott.  
A pályázat azonban nem felel meg a pályázati felhívás 3. pontjában foglalt azon tartalmi 
követelménynek, hogy a vételár megfizetése egy összegben történhet, ezért az érvénytelen az 
Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 11/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Önkormányzati rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján. 
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Az egyetlen érvénytelen benyújtott pályázatra figyelemmel a pályázati eljárás eredménytelen. 
 
II. 
 
A Fazekas Barnabás által felajánlott vételár megfelel a rendelkezésre álló értékbecslés alapján 
megállapított 993.000,-Ft értéknek. 
 
Az ingatlan értéke alapján pályázati eljárás lefolytatása nélkül is értékesíthető az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 13. 
§ (1) bekezdése b) pontja és az Önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján. 
 
Figyelemmel arra, hogy az ingatlan nehezen értékesíthető, kedvezőtlen adottságokkal 
rendelkező, vevők által kevésbé keresett, azt az Önkormányzat évek óta sikertelenül próbálja 
értékesíteni, a vételi ajánlat elfogadását javasolom. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását: 
 

 
I. Határozati javaslat 

 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fazekas Barnabás (2143 
Kistarcsa, Árpád vezér u. 85.) Kistarcsa területén fekvő 6850 hrsz-ú zártkerti m űvelés 
alól kivett rendeltetési módú ingatlan megvásárlása érdekében 2017. november 13. 
napján benyújtott pályázatát érvénytelennek minősíti figyelemmel arra, hogy a pályázat 
nem felel meg a pályázati felhívás 3. pontjában foglalt azon tartalmi követelménynek, 
hogy a vételár megfizetése egy összegben történhet. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő, Kistarcsa területén fekvő 6850 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett 
rendeltetési módú ingatlan értékesítésére indított pályázati eljárást eredménytelennek 
minősíti. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 
 

II. Határozati javaslat  
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő, Kistarcsa területén fekvő 6850 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett 
rendeltetési módú ingatlant Fazekas Barnabás által 2017. november 13. napján 
benyújtott vételi ajánlatban foglalt feltételek szerint 1 000 000,-Ft vételáron ½-½ 
tulajdoni hányadban Fazekas Barnabás (2143 Kistarcsa, Árpád vezér u. 85.) és Fazekas 
Barnabásné (2143 Kistarcsa, Árpád vezér u. 85.) részére értékesíti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést és az 
egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, azzal, hogy a szerződéskötési költségek, 
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továbbá a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei 
Vevőket terhelik. 
 
Határid ő: azonnal, a szerződés megkötésének tekintetében 2018. január 31. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. november 15. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


