
Pályázati felhívás 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni 
a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 478 m2 

nagyságú (természetben Batthyány utca - Kölcsey utca sarkán található) ingatlant. 
Az ingatlan területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 
jelű kertvárosi lakóterület építési övezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ
kivonat a pályázati felhívás mellékletét képezi. 
A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid időn belül történő megépítése jelentősen 
megváltoztatja a környék arculatát. 

A pályázatokat "Batthyány-Kölcsey" jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani. 

Pályázati feltételek: 
• Az ingatlan induló ára nettó 18.503.937,- Ft, melyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel. 
• A pályázat elbírálási szempontja a megajánlott vételár. 
• Az ingatlan értékesítése a pályázat alapján a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére 

történik. 
• Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt biztosíték (bánatpénz) adás ához köti, 

amelynek összege az induló licit ár lO%-a, azaz 1.850.394,- Ft. A befizetett pályázati 
biztosíték a megkötött adásvételi szerződésben foglalónak minősül és a vételárba 
beszámításra kerül. 

• Az Önkormányzat az ingatlant - Zalaegerszeg város Építési Szabályzata (ZÉSZ) 
rendelkezéseinek és a hatályos építéshatósági előírásoknak megfelelő beépítés céljából 
értékesíti. 

• Az Önkormányzat sikeres és eredményes pályázat esetén a nyertes pályázóval (vevővel) 
a pályázat elbírálást követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt. 

• Az Önkormányzat az ingatlant a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül 
birtokba adja. 

• Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 1 éven belül megszerezni a 
jogerős építési engedélyt a megvásárolt ingatlanon felépítendő épületre. 

• Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 1,5 éven belül megkezdeni az 
építési beruházást. 

• A jogerős építési engedélyt megszerzésére nyitva álló 1 éves határidő elmulasztása 
esetén az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni. Elállás esetén az önkormányzat 
a vételár 10 %-ával megegyező meghiúsulási kötbérrel csökkentett mértékben fizeti 
vissza a vételárat. Amennyiben az önkormányzat nem áll el a szerződéstől, vevő köteles 
az építési beruházás megkezdésére vonatkozó határidő lejártáig késedelmi kötbér 
jogcímén havonta 100.000,- Ft-ot megfizetni az önkormányzatnak. 

• Az építési beruházás megkezdésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az 
Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni. Elállás esetén az önkormányzat a vételár 
10 %-ával megegyező meghiúsulási kötbérrel csökkentett mértékben fizeti vissza a 
vételárat. 

• Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3,5 éven belül megszerezni a 
jogerős használatbavételi engedélyt a megvásárolt ingatlanon felépítendő épületre. 
















