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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2017. (IX.27.) számú 
határozatával nyilvános pályázatot hirdetett a Kistarcsa, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 
2219/5, 2219/6, 2219/7 hrsz-ú beépítetlen terület ingatlanok értékesítése céljából. 
 
Az eredeti, 2017. október 16. napi pályázati benyújtási határidőt – beérkezett pályázat 
hiányában – 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. 
november 13. napja 10 óráig meghosszabbított határidőben 1 db pályázat (1. számú melléklet) 
került benyújtásra.  
 
A STONE PLUSZ Kft. (2615 Csővár, Madách utca 1.) az ingatlanok vételáraként bruttó 
38 000 000,-Ft összeget ajánl, ajánlata a következőket tartalmazza: 

- Vállalja, hogy szerződéskötéskor előlegként megfizet 4.000.000,-Ft összeget, míg a 
fennmaradó 34.000.000,-Ft összeget az út műszaki átadását követő 30 napon belül, de 
legkésőbb 2018. 12. 31-ig egy összegben fizeti meg. 
- Vállalja az Önkormányzat által meghatározott rétegrendben a 2219/8 hrsz-ú út 
megépítését, vállalja az út megtervezése és kivitelezése költségeinek megfizetését. 
- Az útépítési kötelezettség teljesítésére bruttó 2.000.000,-Ft összegű útépítési 
megvalósulási garanciát ajánl fel, az elkészült útra átadás-átvételtől számított 3 éves 
jótállási garanciát biztosít. Az ingatlanok az út műszaki átadás-átvétele és a 
fennmaradó vételár rész kifizetése után kerülnek tulajdonába. 

 
A pályázat megfelel a pályázati felhívásban rögzített alaki, formai és tartalmi 
követelményeknek, határidőben benyújtott, érvényes. 
 
A felajánlott vételár az értékbecslés alapján megállapított 45,1 millió forint alatti, azonban 
azzal, hogy pályázó vállalja a 2219/8 hrsz-út megépítését, az Önkormányzat vagyona 
növekedni fog, illetve mentesíti az Önkormányzatot az út megépítésének terhei alól. A 
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pályázat az út megépítésére az Önkormányzat érdekeinek védelmében teljes mértékben 
megfelelő biztosítékot ajánl figyelemmel az ingatlanok tulajdonjoga átszállásának időpontjára 
és a felajánlott biztosíték összegére. 
 
Az ingatlanok értékesítése hosszú idő óta sikertelen, értékelhető ajánlat mindezidáig nem 
érkezett, a pályázati felhívás már 5 alkalommal került közzétételre. A sikertelenség oka 
feltételezhetően az, hogy az ingatlanok közművesítetlenek és a temetőhöz közel helyezkednek 
el.  
 
Pályázó által az fizetés ütemezése és az útépítésre, illetve az utolsó vételárrészlet 
megfizetésére vállalt végső határidő az Önkormányzat érdekeivel összeegyeztethető. 
 
A fentiekre figyelemmel a felajánlott vételáron való értékesítés a jelenlegi piaci viszonyok 
között elfogadható, a felajánlott vételár tényleges és méltányos piaci árnak tekinthető.  
 
A fentiek alapján javasolt az ingatlanok tulajdonjogát a STONE PLUSZ Kft. ajánlatában 
foglaltaknak megfelelő ellenérték ellenében a Kft. részére átruházni.  
 
Tájékoztatásul: A bruttó 38 000 000 Ft vételár az Önkormányzat részére 29 921 260 Ft 
bevételt és 8 078 740 Ft áfa fizetési kötelezettséget jelent. 
 
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 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 2219/5, 
2219/6, 2219/7 hrsz-ú beépítetlen terület rendeltetési módú ingatlanok értékesítésére 
indított pályázati eljárást eredményesnek minősíti, és az ingatlanokat 38 00 000,-Ft 
vételáron a STONE PLUSZ Kft. (2615 Csővár, Madách utca 1.) 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 szerződéskötés tekintetében 2018. január 31. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

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

Solymosi Sándor 
polgármester 


