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Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Alpolgármestere 

 

Ikt. szám: 20189-5/2018. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2018. október 16-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

1.Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képezi a 

kecskeméti 6761/2 hrsz-ú, 638 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 

amely a Hunyadivárosban a Vitéz János utcában található. Magánszemély vételi kérelmet 

nyújtott be az ingatlan vonatkozásában. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási Terv szerint az ingatlan „Lke 0132” 

kertvárosias lakóterület besorolású. 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van a 

kecskeméti belterület 8541/4 hrsz-ú, 1077 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlan, amely a Szent László városban, a Juhász utcában található. Az ingatlan 

értékesítésével kapcsolatban érdeklődő kereste meg önkormányzatunkat. 

 

A HÉSZ mellékletét képező Szabályozási Terv alapján az ingatlan ’Gksz 0169’ kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület építési övezetbe tartozik. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2018. (VI.21.) határozatával döntött arról, 

hogy a 6761/2 és 8541/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében azokat forgalomképessé 

nyilvánítja.Ezt követően az önkormányzat kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalnál, hogy az ingatlanok művelési ága kivett 

közparkról kivett beépítetlen területté változzon.  

 

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik a 

kecskeméti 7535 hrsz-ú, 2518 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület, a 7537 hrsz-ú 864m

2
 

területű, kivett beépítetlen terület és a 7539 hrsz-ú 1026 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar 

megnevezésű ingatlanok, melyek természetben a Szent István városban, a Sarolta utcában 

találhatóak. A Kecskeméti Konzerv Kft. vételi kérelmet nyújtott be az ingatlanok 

vonatkozásában figyelemmel iparfejlesztési terveire. Az önkormányzat az ingatlanokat 

dologösszességként kívánja értékesíteni. 

 

A HÉSZ mellékletét képező Szabályozási Terv alapján az ingatlanok ’Gksz 8159’ 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetbe tartoznak. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1)-(2) 

bekezdései szerint, helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében 

törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti 

vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az 



összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

értékarányosságával lehet. Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 

átlátható szervezet részére lehet. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2013. (VI.27.) határozatával fogadta el az 

önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, amelynek középtávú 

célkitűzései között szerepel, hogy törekedni kell a feleslegessé vált, az önkormányzati 

feladatellátáshoz a továbbiakban már nem szükséges ingatlanok értékesítésére. Figyelemmel 

arra, hogy a felsorolt ingatlanok az önkormányzati feladatellátást nem szolgálják, célszerű az 

értékesítések érdekében pályázatokat kiírni.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Vagyonrendelet) 9. § (2) bekezdése alapján az ingatlanokat elidegeníteni csak 

forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet. 

 

Ingatlanforgalmi szakértő a 6761/2 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét nettó 8.931.982,-Ft, azaz 

bruttó 11.343.617,-Ft-ban,a 8541/4 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét nettó 8.616.000,-Ft, azaz 

bruttó10.942.320,-Ft összegben, míg a7535, 7537, 7539 hrsz-ú ingatlanokegyüttes forgalmi 

értékét összesennettó 11.020.000,-Ft, azaz bruttó 13.995.400,-Ft összegben állapította meg. 

 

A Vagyonrendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az értékesítésekről nettó 3 millió 

forintot elérő, azonban nettó 25 millió forintot el nem érő értékhatár között a Városstratégiai 

és Pénzügyi Bizottságjogosult dönteni.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak 

értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 

bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 

illeti meg. Az Nvtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az elővásárlási jog gyakorolására külön 

törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre 

vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó 

ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti 

vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő kézbesítésétől számított 35 napon 

belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási jogával az állam nevében. Az adásvételi 

előszerződések és az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog 

gyakorlására jogosult nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő 

eredménytelen letelte. 

Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a kecskeméti 6761/2, 8541/4, és dologösszességként a 

7535, 7537, 7539 hrsz-ú ingatlanokat önkormányzatunk a Vagyonrendelet 24. § (1) bekezdés 

a) pont ad) alpontjában meghatározott formájú nyilvános, többfordulós pályázat keretében 

értékesítse. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és döntését a 

határozat-tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 25. 

 

 

   Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 



Határozat-tervezet 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város KözgyűléseVárosstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamásalpolgármester 20189-5/2018.számú előterjesztését 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy a kecskeméti 6761/2, 8541/4 és dologösszességként a 

7535, 7537, 7539 hrsz-ú ingatlanokértékesítése érdekében nyilvános, többfordulós 

pályázatot ír ki a jelen határozat 1., 3., 5. mellékletét képező pályázati kiírások szerint. 

2. A bizottság felkéri dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy gondoskodjon a 

jelen határozatmellékleteit képező pályázati felhívások és a pályázati kiírások 

közzétételéről. 

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamásalpolgármester 

 

  



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozat 1. számú melléklete 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozata alapján, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint 

n y i l v á n o s ,  t ö b b f o r d u l ó s  p á l y á z a t o t  í r  k i  

a Kecskemét Hunyadivárosban, a Vitéz János utcában található 6761/2 hrsz-ú, 638 m
2
 

területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanértékesítése érdekében. 

 

A kecskeméti 6761/2 hrsz-ú ingatlan minimális értékesítési ára bruttó 11.343.617,-Ft 

 

A kecskeméti 6761/2 hrsz-ú ingatlanKecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelete mellékletét képező Szabályozási Terv szerint „Lke-0132” 

kertvárosias lakóterület besorolású, beépíthető, szabadon álló beépítési módú, ahol a 

legnagyobb beépíthetőség mértéke 30 %, az elhelyezhető megengedett legmagasabb 

építménymagasság 5,5 méter. Az ingatlan közterület leadással nem érintett. 

Az ingatlan hasznosításának, beépítésének részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya (Kecskemét, Kossuth tér 

1.) ad részletes és bővebb felvilágosítást.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) 

bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

értékesítése esetén – a (3) – (4) bekezdésben foglalt kivétellel- az államot minden más 

jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az Nvtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az 

elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a 

nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi 

lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még 

hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

kézbesítésétől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási jogával 

az állam nevében. Az adásvételi szerződés érvényességi feltétele az elővásárlási jog 

gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő 

eredménytelen letelte. 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó). 

A Vagyonrendelet 24. § (4) bekezdése alapján többfordulós pályázat esetén az első fordulóban 

érvényes írásbeli ajánlatot benyújtó pályázókat tárgyalásra kell meghívni a második, és szükség 

szerint a tárgyalások eredményétől függően versenyben maradtakat a további fordulókra. A 

pályázók a tárgyalások során ajánlatukat csak az önkormányzat számára kedvezőbb feltételekkel 

módosíthatják, és a pályázat elbírálására a tárgyalások befejezésével kerül sor. 



Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja: 

Az ajánlatok benyújtásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 

Az ajánlatokat legkésőbb 2018.november 21. napján 10 óráigkell benyújtani.  

Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "6761/2 hrsz-ú 

ingatlan”jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. 

A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát 

olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, 

vagy abból eltávolítani. 

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem 

veszi figyelembe. 

A nyertes pályázóval az önkormányzat az ajánlati kötöttség időtartamán belül adásvételi 

szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes 

vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő 

tulajdonjogának bejegyzéséhez.  

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap. 

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 2.000.000,-Ft összegű óvadékot kell 

megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú 

bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.  

A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, 

annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult 

meg.  

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható 

okból hiúsul meg, a pályázó a foglalót elveszíti. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

-  A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait: 

a./ természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja 

születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,  

b./ átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy 

nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét 

c./ jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, 

egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint 

képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.  

 Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) 

bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b)vagyc) alpontjában foglalt feltételeknek való 

megfelelésről. 



– A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a fajlagos minimális értékesítési 

ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését a Vagyonrendelet 11. 

§ (4)-(6) bekezdéseire figyelemmel. 

– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig 

ajánlati kötöttséget vállal. 

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.  

– Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. 

– A pályázó elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz 

szükséges mértékben hozzájárul. 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja. 

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: 

A kiíró a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a jogot a pályázat indokolás 

nélküli eredménytelenné nyilvánítására. 

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja: 

Az ajánlatok felbontásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 

A pályázatok bontására 2018.november 21. napján 10 óra 10 perckor kerül sor. 

Az ajánlatok felbontásának módja: 

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg. 

A pályázat és az ajánlatok elbírálása: 

Az elbírálás ideje: 

A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Kecskemét Megyei Jogú Város 

KözgyűléseVárosstratégiai és Pénzügyi Bizottságának az ajánlattételi kötöttség időtartamán – 

90 nap –belül tartandó ülésén kerül sor. 

Az elbírálásra jogosult: 

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok 

érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kecskemét Megyei Jogú Város 

KözgyűléseVárosstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt. 

A bizottságaz Nvtv.  11. § (16) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott 

ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás 

és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.  

Az eredményhirdetés módja: 

A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről. 

A szerződés megkötésének helye és időpontja: 

A szerződéskötés helye: 



Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

A szerződéskötés időpontja: 

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételiszerződés 

megkötésének időpontjáról. 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, valamint a 

Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak. 

  



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozat 2. számú melléklete 

 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozata alapján 

n y i l v á n o s ,  t ö b b f o r d u l ó s  p á l y á z a t o t  í r  k i  

 

a Kecskemét Hunyadivárosban, a Vitéz János utcában található kecskeméti 6761/2 hrsz-ú, 638 

m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanértékesítése érdekében. 

 

Apályázat kiírása és értékelése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) meghatározott 

formában történik.  

 

Az értékesítendő ingatlan minimális értékesítési ára bruttó 11.343.617,-Ft 

 

A pályázatokat legkésőbb 2018. november 21. napján 10 óráigszemélyesen kell egy eredeti 

és két másolati példányban benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

félemelet 8. számú hivatalos helyiségében. A pályázatokat zárt borítékban, a borítékon kívül 

„6761/2 hrsz-ú ingatlan” jeligével lehet benyújtani.  

 

Részletes pályázati kiírás igényelhető a Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási 

Csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 8. tel: 76/513-513/2381-es mellék), vagy 

letölthető Kecskemét Megyei Jogú Város honlapjáról. 

 

A pályázat kiírója aVagyonrendelet 28.§ (2) bekezdéseszerint fenntartja a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

 

Kecskemét,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozat 3. számú melléklete 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozata alapján, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint 

n y i l v á n o s ,  t ö b b f o r d u l ó s  p á l y á z a t o t  í r  k i  

a Kecskemét Szent László városban, a Juhász utcában található8541/4 hrsz-ú, 1077 m
2
 

területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére 

 

A kecskeméti 8541/4 hrsz-ú ingatlan minimális értékesítési ára bruttó 10.942.320,-Ft 

 

A kecskeméti 8541/4 hrsz-ú ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelete mellékletét képező Szabályozási Terv szerint „Gksz 0169” 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület besorolású, kialakult, szabadon álló beépítési 

módú, ahol a legnagyobb beépíthetőség mértéke 40 %, az elhelyezhető megengedett 

legmagasabb építménymagasság 12,5 méter. Az ingatlan közterület leadással nem érintett. 

Az ingatlan hasznosításának, beépítésének részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya (Kecskemét, Kossuth tér 

1.) ad részletes és bővebb felvilágosítást.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) 

bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

értékesítése esetén – a (3) – (4) bekezdésben foglalt kivétellel- az államot minden más 

jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az Nvtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az 

elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a 

nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi 

lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még 

hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

kézbesítésétől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási jogával 

az állam nevében. Az adásvételi szerződés érvényességi feltétele az elővásárlási jog 

gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő 

eredménytelen letelte. 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó). 

A Vagyonrendelet 24. § (4) bekezdése alapján többfordulós pályázat esetén az első fordulóban 

érvényes írásbeli ajánlatot benyújtó pályázókat tárgyalásra kell meghívni a második, és szükség 

szerint a tárgyalások eredményétől függően versenyben maradtakat a további fordulókra. A 



pályázók a tárgyalások során ajánlatukat csak az önkormányzat számára kedvezőbb feltételekkel 

módosíthatják, és a pályázat elbírálására a tárgyalások befejezésével kerül sor. 

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja: 

Az ajánlatok benyújtásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 

Az ajánlatokat legkésőbb 2018. november 21. napján 10 óráigkell benyújtani.  

Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "8541/4 hrsz-ú 

ingatlan”jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. 

A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát 

olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, 

vagy abból eltávolítani. 

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem 

veszi figyelembe. 

A nyertes pályázóval az önkormányzat az ajánlati kötöttség időtartamán belül adásvételi 

szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes 

vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő 

tulajdonjogának bejegyzéséhez.  

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap. 

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 2.000.000,-Ft összegű óvadékot kell 

megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú 

bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.  

A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, 

annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult 

meg.  

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható 

okból hiúsul meg, a pályázó a foglalót elveszíti. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

-  A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait: 

a./ természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja 

születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,  

b./ átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy 

nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét 

c./ jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, 

egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint 

képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.  



 Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) 

bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b)vagyc) alpontjában foglalt feltételeknek való 

megfelelésről. 

– A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a fajlagos minimális értékesítési 

ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését a Vagyonrendelet 11. 

§ (4)-(6) bekezdéseire figyelemmel. 

– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig 

ajánlati kötöttséget vállal. 

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.  

– Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. 

– A pályázó elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz 

szükséges mértékben hozzájárul. 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja. 

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: 

A kiíró a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a jogot a pályázat indokolás 

nélküli eredménytelenné nyilvánítására. 

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja: 

Az ajánlatok felbontásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 

A pályázatok bontására 2018. november 21. napján 10 óra 30 perckor kerül sor. 

Az ajánlatok felbontásának módja: 

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg. 

A pályázat és az ajánlatok elbírálása: 

Az elbírálás ideje: 

A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának az ajánlattételi kötöttség időtartamán – 90 nap –

belül tartandó ülésén kerül sor. 

Az elbírálásra jogosult: 

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok 

érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kecskemét Megyei Jogú Város 

KözgyűléseVárosstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt. 

A bizottságaz Nvtv.  11. § (16) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott 

ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás 

és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.  

Az eredményhirdetés módja: 



A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről. 

A szerződés megkötésének helye és időpontja: 

A szerződéskötés helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

A szerződéskötés időpontja: 

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi szerződés 

megkötésének időpontjáról. 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, valamint a 

Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak. 

  



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozat 4. számú melléklete 

 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozata alapján 

n y i l v á n o s ,  t ö b b f o r d u l ó s  p á l y á z a t o t  í r  k i  

 

a Kecskemét Szent László városban, a Juhász utcában található8541/4 hrsz-ú, 1077 m
2
 

területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére 

 

 

Apályázat kiírása és értékelése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) meghatározott 

formában történik.  

 

Az értékesítendő ingatlan minimális értékesítési ára bruttó 10.942.320,-Ft 

 

A pályázatokat legkésőbb 2018. november 21. napján 10 óráigszemélyesen kell egy eredeti 

és két másolati példányban benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

félemelet 8. számú hivatalos helyiségében. A pályázatokat zárt borítékban, a borítékon kívül 

„8541/4 hrsz-ú ingatlan” jeligével lehet benyújtani.  

 

Részletes pályázati kiírás igényelhető a Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási 

Csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 8. tel: 76/513-513/2381-es mellék), vagy 

letölthető Kecskemét Megyei Jogú Város honlapjáról. 

 

A pályázat kiírója aVagyonrendelet 28.§ (2) bekezdéseszerint fenntartja a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

 

Kecskemét,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozat 5. számú melléklete 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozata alapján, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint 

n y i l v á n o s ,  t ö b b f o r d u l ó s  p á l y á z a t o t  í r  k i  

a Kecskemét Szent István városban, a Sarolta utcában található 

7535, 7537, 7539 hrsz-ú ingatlanok dologösszességként történő értékesítésére 

 

A kecskeméti7535, 7537, 7539hrsz-ú ingatlanok minimális értékesítési ára együtt bruttó 

13.995.400,-Ft 

 

A kecskeméti 7535 hrsz-ú, 2518 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület, a 7537 hrsz-ú 864m

2
 

területű, kivett beépítetlen terület és a 7539 hrsz-ú 1026 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar 

megnevezésű ingatlanok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelete mellékletét képező Szabályozási Terv szerint „Gksz 8159” 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetben találhatóak, szabadon álló beépítési 

módúak, ahol a legkisebb kialakítható telek nagysága 3000 m
2
, a legnagyobb beépíthetőség 

mértéke 50 %, az elhelyezhető megengedett legmagasabb építménymagasság 7,5 méter. Az 

ingatlanok közterület leadással nem érintettek. 

Az ingatlanok hasznosításának, beépítésének részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya (Kecskemét, Kossuth tér 

1.) ad részletes és bővebb felvilágosítást.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) 

bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

értékesítése esetén – a (3) – (4) bekezdésben foglalt kivétellel- az államot minden más 

jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az Nvtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az 

elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a 

nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi 

lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még 

hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

kézbesítésétől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási jogával 

az állam nevében. Az adásvételi szerződés érvényességi feltétele az elővásárlási jog 

gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő 

eredménytelen letelte. 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó). 



A Vagyonrendelet 24. § (4) bekezdése alapján többfordulós pályázat esetén az első fordulóban 

érvényes írásbeli ajánlatot benyújtó pályázókat tárgyalásra kell meghívni a második, és szükség 

szerint a tárgyalások eredményétől függően versenyben maradtakat a további fordulókra. A 

pályázók a tárgyalások során ajánlatukat csak az önkormányzat számára kedvezőbb feltételekkel 

módosíthatják, és a pályázat elbírálására a tárgyalások befejezésével kerül sor. 

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja: 

Az ajánlatok benyújtásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 

Az ajánlatokat legkésőbb 2018.november 21. napján 10 óráigkell benyújtani.  

Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "7535, 7537, 

7539 hrsz-ú ingatlanok” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, 

címét. 

A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát 

olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, 

vagy abból eltávolítani. 

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem 

veszi figyelembe. 

A nyertes pályázóval az önkormányzat az ajánlati kötöttség időtartamán belül adásvételi 

szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlanok tulajdonjogát a teljes 

vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő 

tulajdonjogának bejegyzéséhez.  

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap. 

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 2.000.000,-Ft összegű óvadékot kell 

megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú 

bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.  

A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, 

annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult 

meg.  

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható 

okból hiúsul meg, a pályázó a foglalót elveszíti. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

-  A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait: 

a./ természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja 

születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,  

b./ átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy 

nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét 



c./ jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, 

egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint 

képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.  

 Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) 

bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b)vagyc) alpontjában foglalt feltételeknek való 

megfelelésről. 

– A pályázó dologösszességre vonatkozó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a 

fajlagos minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, 

ütemezését a Vagyonrendelet 11. § (4)-(6) bekezdéseire figyelemmel. 

– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig 

ajánlati kötöttséget vállal. 

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.  

– Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. 

– A pályázó elképzeléseit az ingatlanok hasznosítására vonatkozóan. 

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz 

szükséges mértékben hozzájárul. 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja. 

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: 

A kiíró a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a jogot a pályázat indokolás 

nélküli eredménytelenné nyilvánítására. 

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja: 

Az ajánlatok felbontásának helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 

A pályázatok bontására 2018. november 21. napján 10 óra 50 perckor kerül sor. 

Az ajánlatok felbontásának módja: 

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg. 

A pályázat és az ajánlatok elbírálása: 

Az elbírálás ideje: 

A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának az ajánlattételi kötöttség időtartamán – 90 nap –

belül tartandó ülésén kerül sor. 

Az elbírálásra jogosult: 

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok 

érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kecskemét Megyei Jogú Város 

KözgyűléseVárosstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt. 



A bizottságaz Nvtv.  11. § (16) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott 

ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás 

és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.  

Az eredményhirdetés módja: 

A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről. 

A szerződés megkötésének helye és időpontja: 

A szerződéskötés helye: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

félemelet 8. számú hivatalos helyisége. 

A szerződéskötés időpontja: 

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi szerződés 

megkötésének időpontjáról. 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, valamint a 

Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak. 

  



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozat 6. számú melléklete 

 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

…/2018. (X.16.) VPB. sz. határozata alapján 

n y i l v á n o s ,  t ö b b f o r d u l ó s  p á l y á z a t o t  í r  k i  

 

a Kecskemét Szent István városban, a Sarolta utcában található 

7535, 7537, 7539 hrsz-ú ingatlanok dologösszességként történő értékesítésére 

 

 

Apályázat kiírása és értékelése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) meghatározott 

formában történik.  

 

Az értékesítendő ingatlanok minimális értékesítési ára együtt bruttó 13.995.400,-Ft 

 

A pályázatokat legkésőbb 2018. november 21. napján 10 óráigszemélyesen kell egy eredeti 

és két másolati példányban benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

félemelet 8. számú hivatalos helyiségében. A pályázatokat zárt borítékban, a borítékon kívül 

„7535, 7537, 7539hrsz-ú ingatlanok” jeligével lehet benyújtani.  

 

Részletes pályázati kiírás igényelhető a Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási 

Csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 8. tel: 76/513-513/2381-es mellék), vagy 

letölthető Kecskemét Megyei Jogú Város honlapjáról. 

 

A pályázat kiírója aVagyonrendelet 28.§ (2) bekezdéseszerint fenntartja a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

 

Kecskemét,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


