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Eötvös u. 18.-20. önkormányzati ingatlanok eladása 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) előírása alapján nyilvános 

ingatlan-eladási pályázat lefolytatásával értékesíteni kívánja a Zalaegerszeg 3193 hrsz-ú (Eötvös u. 
18.) és a Zalaegerszeg 3192/2 hrsz-ú (Eötvös u. 20.) ingatlanokból hatósági telekalakítási eljárások 

lefolytatását követően kialakuló ingatlanokat az alábbiak szerint: 

 

Ingatlan 

(Zalaegerszeg) 
Megnevezés 

Ingatlan 

területe 

Induló bruttó 

vételár 

Pályázati 

biztosíték 

(bánatpénz) 

3193 hrsz 

(Eötvös u. 18.) 

kivett beépítetlen 

terület 
903 m

2
 45 085 000 Ft - 

3192/4 hrsz 

(Eötvös u. 20.) 

kivett beépítetlen 

terület 
371 m

2
 19 621 500 Ft - 

Összesen:  1.274 m
2
 64 706 500 Ft 6 470 000 Ft 

 

A pályázati ajánlatokat „Eötvös u. 18-20.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani. 

 

Az ingatlanok tulajdoni lapjai a pályázati felhívás 1/a-b. függelékében találhatók, a telekalakítási 
eljárás lefolytatása a pályázati felhívás 2/a-b. függelékét képező telekalakítási változási vázrajzoknak 

megfelelően történik. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati 
rendelete (ZÉSZ) az ingatlanok területét beépítésre szánt, Lk-6 jelű kisvárosias lakóövezetként 

szabályozza. A ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás 3/a-d. függelékében található. 

 

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

előírásoknak megfelelő tömbbeépítés céljából kívánja értékesíteni. 

- A Zalaegerszeg 3193 és 3192/2 hrsz-ú ingatlanon található felszíni épületek lebontása az 
önkormányzat kötelezettsége. Az épületek lebontása után az önkormányzat telekalakítási eljárás 

lefolytatását kezdeményezi a lebontott épületek ingatlan-nyilvántartási törlése, illetve az eladni 

kívánt építési telek kialakítása érdekében. 
- A telekalakítási eljárások lefolytatására a jelen pályázati felhívás 2/a-b. függelékeként csatolt 

telekalakítási változási vázrajzoknak megfelelően kerül sor. A telekalakítási eljárások lefolytatását 

és az azokkal kapcsolatosan felmerülő költségekkel együtt ZMJV Önkormányzata vállalja. 

- A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott vételár. Az induló vételár összegébe csereingatlan 
vagy bármilyen ellenérték, költség, stb. beszámítására nincs mód. 

- Érvényes ajánlat csak a két ingatlan együttes megvásárlására vonatkozóan nyújtható be. 

- Az ingatlanok értékesítése a pályázat során a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő részére 
történik. 

- Pályázati ajánlatok értékelése, elbírálása - szükség esetén több lépcsős licit lebonyolításával - az 

alábbiak szerint történik: 
1. ajánlati ár - nyertes a legmagasabb ár 

azonos ajánlati árak esetén 

2. építési engedély megszerzésének vállalt időpontja - nyertes a legkorábbi időpont 

azonos vállalt időpont esetén 
3. beépítés (beruházás) megkezdésének vállalt időpontja - nyertes a legkorábbi időpont 

azonos vállalt időpont esetén 

4. használatbavételi engedély megszerzésének vállalt időpontja - nyertes a legkorábbi 
időpont 

azonos vállalt időpont esetén 

5. sorsolás 

- A vételár kiegyenlítése kizárólag pénzben, az önkormányzat bankszámlájára történő banki 
átutalással történhet. 
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- Az önkormányzat a pályázaton való részvételt 6.470.000,- Ft pályázati biztosíték (bánatpénz) 

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

és beleszámít a vételárba. 
- A pályázat eredményéről az önkormányzat írásban értesíti a pályázókat.  

- Tekintettel arra, hogy az ingatlanok értékesítéséhez az önkormányzatnak le kell bontania a 

földfelszín feletti épületeket, illetve ezt követően hatósági telekalakítási eljárásokat kell 

lefolytatnia, a pályázaton nyertes ajánlattevőnek előszerződést kell kötnie az önkormányzattal. 
- A pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) a vételár I. részletét (50 %-át) - melybe beleszámít a már 

megfizetett pályázati biztosíték összege -, az előszerződés aláírását követően kell megfizetnie. 

- A hatósági telekalakítási eljárások befejezését követően kerül sor a végleges adásvételi szerződés 
aláírására. 

- A pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) a vételár II. részletét (50 %-át) a végleges adásvételi 

szerződés aláírását követően kell megfizetnie. 
- Az önkormányzat az adásvételi szerződésben a vételár teljes összegének kiegyenlítéséig 

tulajdonjog fenntartást, a vételár teljes, illetve első részösszegének meghatározott 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 pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) által megvásárolt 

Zalaegerszeg 3193 és 3192/4 hrsz-ú ingatlanokat a vételár teljes összegének megfizetését követően 

- jegyzőkönyv felvételével - adja birtokba az ingatlanokat a vevő részére. 
- A pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) köteles eladni az önkormányzat számára a Zalaegerszeg 

3188 hrsz-ú (Eötvös u. 22.) és 3192/1 hrsz-ú (Eötvös u. 20.) magáningatlanokból közlekedési célra 

leválasztott ingatlanterületek - legkésőbb az építési beruházás megkezdéséig - az alábbiak szerint: 

Megnevezés 
Terület 

(m
2
) 

Nettó érték ÁFA (27%) Bruttó érték 

Magánút területek (ZÉSZ) értéke: 43 950 000 Ft 256 500 Ft 1 206 500 Ft 

- 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 telekegyesítési és tömb-beépítési kötelezettséget ír elő az alábbiak szerint: 

= A pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) az önkormányzattól megvásárolt ingatlanokat 
telekegyesítés keretében, hatósági telekalakítási eljárás lefolytatásával össze kell vonni a 

magántulajdonban lévő Zalaegerszeg 3188 hrsz-ú (Eötvös u. 22.) és Zalaegerszeg 3192/1 hrsz-ú 

(Eötvös u. 20.) magántulajdonban lévő ingatlanok területével. 
= A pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) a telekegyesítést legkésőbb az építési beruházás 

megkezdéséig kell elvégeznie. 

= A pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) az építési beruházást a telekegyesítéssel 

összevont ingatlanon kell megvalósítania. 
= Az önkormányzati ingatlanokon megmaradt pincék elbontása a nyertes ajánlattevő (vevő) 

kötelezettsége és felelőssége. 

=  A pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) a pincék bontását úgy kell elvégezni, hogy 
annak során a szomszédos ingatlanokon lévő épületeket ne érhesse semmiféle károsodás. 

= A telekegyesítési és tömb-beépítési kötelezettség miatt kimutatott értékcsökkenést, valamint a 

pincék bontási költségeit az önkormányzat árcsökkentő tényezőkét figyelembe vette. A 

pályázati induló ingatlan vételár megállapítása ennek megfelelően történt, további 
árkedvezmény nem adható. 

- Az önkormányzat által előírt beépítési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Telekegyesítési kötelezettség:  

Vevőnek az önkormányzattól megvásárolt 
ingatlanokat telekegyesítés keretében, hatósági 

telekalakítási eljárás lefolytatásával össze kell vonnia 

a magántulajdonban lévő Zalaegerszeg 3188 hrsz-ú 

(Eötvös u. 22.) és Zalaegerszeg 3192/1 hrsz-ú (Eötvös 
u. 20.) magántulajdonban lévő ingatlanok területével, 

legkésőbb az építési beruházás megkezdéséig 
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Építési engedély megszerzési határideje: 
adásvételi szerződés aláírásától 

számított 36 hónapon belül 
 

Beépítés (beruházás) kezdési határideje: 
adásvételi szerződés aláírásától 

számított 48 hónapon belül 
 

A telekalakítás, az építési engedély 

megszerzési, vagy a beépítés megkezdési 

határidejének elmulasztása esetén: 

ZMJV Önkormányzata elállási 

jogának kikötése 

ÁFA hatálya alá 

tartozó vevő 

esetében eredeti 
bruttó vételáron, 

ÁFA hatálya alá 

nem tartozó vevő 

esetében eredeti 
nettó vételáron 

(kamatmentesen) 

Beépítés befejezési határideje 

(használatbavételi engedély): 

adásvételi szerződés aláírásától 
számított 60 hónapon belül 

 

Beépítési határidő elmulasztása esetén    

késedelmi kötbér 12 hónapig 

havi 1.000.000,- Ft, 

(összesen max. 
12.000.000,- Ft) 

meghiúsulási kötbér 
(a beruházás meghiúsultnak tekintendő) 

adásvételi szerződés 

megkötésétől számított 72 

hónap letelte után 

12.000.000,- Ft 

 

Pályázati ajánlat 
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- Pályázó nevét, címét. 
- Az ingatlanok pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a vételárra, amely a kiinduló árnál 

kevesebb nem lehet. 

- Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
kötelezettség vállalásáról. 

- A pályázati biztosíték (bánatpénz) megfizetését igazoló dokumentum másolatát. 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy 
pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

 

Pályázati biztosíték 

A pályázat érvényességének feltétele 6.470.000,- Ft összegű 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. 
 

Pályázat beadásának határideje: 2019. július 18. (csütörtök) 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: 2019. július 18. (csütörtök) 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 5 (öt) munkanap hiánypótlási lehetőséget biztosít a benyújtott ajánlatok esetlegesen szükséges 

kiegészítése, pontosítása érdekében. 
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Pályázati értékelés (tárgyalás) időpontja (a hiánypótlás szükségességének figyelembevételével): 

Hiánypótlás nélkül: 2019. július 18. (csütörtök) de. 10:15 óra 
vagy 

Hiánypótlás esetén: 2019. július 25. (csütörtök) de. 10:15 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. 

 

Licit tárgya: az ingatlanok együttes vételára. 
Az induló licitár a benyújtott pályázatokban megajánlott legmagasabb vételár, mely az induló eladási 

árnál kevesebb nem lehet. A licit lebonyolítása a pályázati feltételek között meghatározott módon 

történő licit lebonyolításával történik. 
   

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 

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, 2019. június 17. 

 

 

 Balaicz Zoltán sk. 

 polgármester 
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1/a. függelék 
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1/b. függelék 
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2/a. függelék 
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2/b. 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 
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4. függelék 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában 

meghatározott 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM 

RENDELKEZŐ  

GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 
teljesítéséhez 

 

Alulírott 
 Név: 

 születéskori név: 

 anyja neve: 

 születési helye, ideje: 
mint a 

 szervezet neve: 

 székhelye: 
 adószáma: 

 cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma: 

 
törvényes képviselője – polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető,  

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao.) szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak,  
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 
 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- a költségvetési kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött 
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 

szervezetnek. [Áht. 41. § (6) bekezdés] 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bekezdés] 

 
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltak tekintetében bármilyen változás áll be, arról a 

kötelezettségvállalót köteles vagyok haladéktalanul tájékoztatni.   

 
Kelt:…………………………………………………… 

 

 
 

……………….................................. 

cégszerű aláírás 


