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Önkormányzati ingatlan eladása 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében értékesíteni 
kívánja a Zalaegerszeg 4205 hrsz-ú (Dózsa u. 2.), 739 m

2
 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület 

ingatlanból az InformGeo 2001. Kft. által 20/2018. munkaszámon (2018. február 23.) készített 

telekalakítási változási vázrajz szerint telekalakítási eljárás lefolytatásával keletkező ingatlant az 
alábbiak szerint:  

 

Ingatlan helyrajzi 

száma, címe 

(Zalaegerszeg) 

Ingatlan 

megnevezése 

Ingatlan 

területe 

Ingatlan induló eladási 

ára 

Pályázati 

biztosíték 

(bánatpénz) 

4205/2 hrsz 
(Dózsa u. 2.) 

beépítetlen terület 688 m
2
 

bruttó 35.100.000,- Ft 
(27.637.795,- Ft + ÁFA) 

3.510.000,- Ft 

 

Az ingatlan tulajdoni lapja a pályázati felhívás 1. függelékében található, a telekalakítási eljárás 

lefolytatása a pályázati felhívás 2. függelékét képező telekalakítási változási vázrajz szerint történik. 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati 

rendelete (ZÉSZ) az ingatlant beépítésre szánt, Lk-4 jelű kisvárosias lakóövezetként szabályozza. A 

ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás 3. függelékében található. 

A pályázati ajánlatokat „Dózsa u. 2. eladás” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani. 
 

Pályázati feltételek: 
- Az önkormányzat az ingatlant a mindenkor hatályos építési szabályzatnak és építéshatósági 

előírásoknak megfelelő beépítése céljából értékesíti. 

- Az ingatlan kiürítését, az ingatlanon található épületek lebontását és a beépítésre alkalmas terület 

kialakítására vonatkozó telekalakítási eljárás lefolytatását és az azokkal kapcsolatosan felmerülő 

költségekkel együtt ZMJV Önkormányzata vállalja. 
- A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott vételár. Az induló eladási ár összegébe 

csereingatlan vagy bármilyen ellenérték, költség, stb. beszámítására nincs mód. 

- Az ingatlan értékesítése a pályázat során a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik. 
- A Zalaegerszeg 4205/2 hrsz-ú, 688 m

2
 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan induló 

ára bruttó 35.100.000,- Ft (27.637.795,- Ft + ÁFA). Az eladási ár kiegyenlítése kizárólag pénzben, 

az önkormányzat bankszámlájára történő banki átutalással történhet. 
- Az önkormányzat a pályázaton való részvételt 3.510.000,- Ft pályázati biztosíték (bánatpénz) 

előzetes megfizetéséhez köti. A bánatpénz összege eredményes pályázat esetén előlegnek minősül, 

és beleszámít az eladási árba. 

- A pályázaton nyertes ajánlattevővel az önkormányzat a pályázat eredményhirdetésétől számított 30 
napon belül előszerződést köt. A pályázaton nyertes ajánlattevő az eladási ár I. részletét (50 %-át) - 

melybe beleszámít a már megfizetett 3.510.000,- Ft pályázati biztosíték összege -, az előszerződés 

aláírásától számított 30 napon belül köteles megfizetni. 
- Az önkormányzat az előszerződés megkötésétől számított 120 napon belül vállalja a Zalaegerszeg 

4205 hrsz-ú, 739 m
2
 nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 

kiürítését, az ingatlanon lévő épületek lebontását.  
- Az előszerződésbe bele kell foglalni a felek elállási jogát arra az esetre, ha az ingatlanon lévő 

épületek lebontása az előszerződés megkötésétől számított 120 nap lejáratáig bármely okból nem 

történik meg.  Ebben az esetben az I. vételárrészlet – kamat nélkül – visszajár a vevőnek, ezen túl 

azonban a nyertes ajánlattevő (vevő) nem léphet fel kártérítési igénnyel. 
- Az épületek lebontása után az önkormányzat telekalakítási eljárás lefolytatását kezdeményezi a 

lebontott épületek ingatlannyilvántartási törlése, illetve az eladni kívánt építési telek kialakítása 

érdekében. A telekalakítási eljárás lefolytatására az előterjesztés 3. mellékletként csatolt 
telekalakítási változási vázrajznak megfelelően kerül sor. A telekalakítással a jelenleg 739 m

2
 

nagyságú ingatlanból eladható terület (építési telek) Zalaegerszeg 4205/2 hrsz-ú, 688 m
2
 nagyságú 

lesz, „kivett beépítetlen terület” megnevezéssel fog szerepelni. 

- A végleges adásvételi szerződés aláírásának végső határideje a Zalaegerszeg 4205/2 hrsz-ú, 688 m
2
 

nagyságú, „kivett beépítetlen terület” ingatlannyilvántartási bejegyzését követő 60 napon belül. A 

vételár II. részletét (50 %) a végleges adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell 

megfizetni.  
- Az önkormányzat az eladási ár teljes kiegyenlítéséig az előszerződésben és az adásvételi 

szerződésben tulajdonjog fenntartást, az eladási ár teljes, illetve első részösszegének meghatározott 
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időre történő meg nem fizetése esetére pedig elállási jogot köt ki. Ebben az esetben az 

önkormányzat egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát.  

- Az önkormányzat vállalja, hogy a II. vételárrészlet megfizetésétől számított 8 napon belül a 
Zalaegerszeg 4205/2 hrsz-ú, 688 m

2
 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

birtokba adja. 

- A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a vevő kötelezettsége és 

költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek a vevőt terhelik. 
- Vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § 

(2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, 5 millió forint vagy azt meghaladó 

értékű ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. 

- Az önkormányzat beépítési kötelezettséget ír elő a nyertes ajánlattevő (vevő) részére az alábbiak 

feltételekkel: 

Építési engedély megszerzési határideje: 
adásvételi szerződés aláírásától 
számított 36 hónapon belül 

 

Beépítés (beruházás) kezdési határideje: 
adásvételi szerződés aláírásától 

számított 48 hónapon belül 
 

Építési engedély megszerzési, illetve 

beépítés határidejének elmulasztása 

esetén: 

ZMJV Önkormányzata 

visszavásárlási jogának 

kikötése 

ÁFA hatálya alá 
tartozó vevő 

esetében eredeti 

bruttó eladási áron, 
ÁFA hatálya alá 

nem tartozó vevő 

esetében eredeti 
nettó eladási áron 

Beépítés befejezési határideje 

(használatbavételi engedély): 

adásvételi szerződés aláírásától 

számított 60 hónapon belül 
 

Beépítési határidő elmulasztása esetén    

késedelmi kötbér 12 hónapig 

havi 915.000,- Ft, 

(összesen maximum 

10.980.000,- Ft) 

meghiúsulási kötbér 

(a beruházás meghiúsultnak tekintendő) 

adásvételi szerződés 
megkötésétől számított 72 

hónap letelte után 

18.315.000,- Ft 

 

Pályázati ajánlat 
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó nevét, címét 

- a pályázat fajtájának megjelölését 
- a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait 

- a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását  

- a beépítési tervet 

- a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az 
ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre 

vonatkozó elfogadó nyilatkozatot 

- a vagyontárgy hasznosításának célját 
- a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az 

ajánlattevő szervezet átláthatóságára vonatkozó (cégszerűen) aláírt nyilatkozatokat 

- a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot 

 

Pályázati biztosíték 

A pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetése és a befizetés 

igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként. 
A pályázati biztosítékot ZMJV Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-15432704 

számú bankszámlájára kell befizetni. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba is 

beszámításra kerülő előlegnek minősül. Nem nyertes pályázó részére az általa befizetett bánatpénz az 
eredményhirdetéstől számított 15 napon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 napon belül 

kamatmentesen visszafizeti a kiíró a bánatpénzt a pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást 

visszavonja, vagy azt eredménytelennek nyilvánítja. 
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Pályázat beadásának határideje: 2018. november 5. (hétfő) de. 10:00 óra 

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya, II. em. 211. iroda 
  8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 

Módja: Személyesen vagy postai úton 

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott 

címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. 
 

Pályázat bontásának időpontja: 2018. november 5. (hétfő) de 10:00 óra 

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal, IV. em. 401. tárgyaló 
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 

A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik. 

 
A bontást követően megállapításra kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek, és melyek érvénytelenek. A 

kiíró 3 (három) munkanap hiánypótlási lehetőséget biztosít a formai hiányosságok pótlására. 

 

Pályázati értékelés (tárgyalás) időpontja (a hiánypótlás szükségességének figyelembevételével): 

Hiánypótlás nélkül: 2018. november 5. (hétfő) 10:30 óra 

vagy 

Hiánypótlás esetén: 2018. november 8. (csütörtök) 10:00 óra 
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal, IV. em. 401. tárgyaló 

 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 

A pályázat eredményének megállapítása 
A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalás befejezésével történik. 

 

Regisztráció 
A pályázati regisztráció a meghirdetett időpont előtt 15 perccel kezdődik. 
Gazdasági társaságok képviselői egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal, 

természetes személyek érvényes személyi igazolvány bemutatásával kötelesek magukat igazolni. 

A pályázó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is képviseltetheti 
magát a pályázati tárgyaláson. 

A pályázati tárgyaláson csak az az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát a kiíró nem minősítette 

érvénytelennek. Érvénytelen az ajánlat, ha  

- az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 
- a bánatpénzt az ajánlattevő – az eredeti időpontig – nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére, vagy 

annak befizetését nem igazolta, 

- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi, formai feltételeinek a hiánypótlást követően 
sem, 

- a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,  

- az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza. 
 

Ha a beérkezett vagy a pályázati tárgyalás (licit) során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új 

ajánlatot egyik ajánlatevő sem tesz, a tárgyalást vezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással 

állapítja meg. 
 

Licit tárgya: az ingatlan eladási ára. 

Az induló licitár a benyújtott pályázatokban megajánlott legmagasabb vételár, mely az induló eladási 
árnál kevesebb nem lehet. A licit lebonyolítása során az ajánlatokat a licitet levezető személy által 

meghatározott összeggel lehet emelni.  Az eljárás nyertese a legmagasabb vételárat ajánló pályázó. 

   
Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 60 napig, illetve az általuk befizetett 

bánatpénz visszautalásának napjáig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 

30 napon belül köteles megkötni az előszerződést. A szerződés elkészítéséről ZMJV Polgármesteri 

Hivatala gondoskodik.  
 

A befizetett pályázati biztosíték (bánatpénz) a megkötött adásvételi szerződésben előlegnek minősül, 

és a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi 
szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az előszerződést a meghatározott 
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határidőn belül, a pályázati biztosítékot elveszti és a kiíró döntése szerint helyébe a pályázat 2. 

helyezettje lép. 

 
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a helyszíni megtekintésre időpontot egyeztetni, illetve a 

pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth 

u. 17-19. II. emelet) 211-212. irodáiban (Telefon: 92/502-129; 204. mellék vagy 92/502-126, 220. 

mellék) lehet. 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására 

meghatározott időpontig indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követően 
indokolás nélkül érvénytelennek, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 

 

Zalaegerszeg, 2018. október 18. 
 

 

 Balaicz Zoltán sk. 

 polgármester 
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1. függelék 
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2. függelék 
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3/a. függelék 
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3/b. függelék 
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3/c. függelék 
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3/d. függelék 

 


