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Szám:  11/Z/2011
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott
rendes, zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a Budakalász, volt Lenfonó-gyárterület pályázati úton történő értékesítésére

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
fogadta el:

162/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, volt
Lenfonó-gyárterületet pályázati úton kívánja értékesíteni. A pályázati felhívást egy
országos napilapban, a Budakalászi Hírmondóban, mint helyi lapban és Budakalász
honlapján kell közzétenni. A hirdetés költségeinek fedezete a Város- és
Községgazdálkodás szakfeladat terhére történik.
Fentiek alapján Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi
pályázati felhívást tűzi ki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budakalász Város Önkormányzata többfordulós, nyilvános pályázatot ír ki
 Budakalász város belterületén fekvő, ~ 8,96 ha nagyságú úgynevezett

volt Lenfonó-gyártelephez kapcsolódó
felépítményes ingatlanok, valamint alközpontok

tulajdonjogának értékesítésére

A pályázati felhívás részletei a www.budakalasz.hu honlapon olvashatók.

A pályázat beérkezésének határideje: 2011. június hónap 15. napja 12.00 óra.

A részletes pályázati felhívást a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: hirdetésre azonnal
Felelős: Rogán László

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

http://www.budakalasz.hu/


Melléklet csatolva.
Pályázati felhívás

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kizárólagos tulajdonában levő úgynevezett

volt Lenfonó-gyártelephez kapcsolódó
felépítményes ingatlanok, valamint alközpontok

tulajdonjogának értékesítésére

1. A pályázat kiírója:
A pályázat kiírója: Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.) A pályázat kiírására Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete …/2011. (… …) Kt. számú határozata alapján kerül sor,
figyelemmel a kiírónak az Önkormányzat vagyonának értékesítése,
hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló
44/2008. (XII.1.) rendeletére.

2. A pályázat célja és jellege:

2.1. A pályázat célja: a 3. pontban megjelölt ingatlanok tulajdonjogának
értékesítése adásvétel útján. Ez alól kivételt képez a 1291/16 hrsz.-ú
ingatlanból a Faluház és a Zeneiskola által minimálisan igényelt
területrész. A 1291/19 hrsz.-ú saját használatú út, a 1291/30 hrsz.-ú
udvar, üzemi épület ( ténylegesen a Klinger Henrik utca)  és a 1688
hrsz.-ú saját használatú út csak forgalomképes ingatlanná történő
átminősítése után értékesíthető.

2.2. A pályázat jellege: nyilvános, többfordulós.
2.3. A pályázat nyelve: magyar.
2.4. A pályázaton részt vehet: azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy
együttesen, aki a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan
tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal
igazolhatják magukat. Cégek esetében csatolni kell az aláírási címpéldány
eredeti példányát és 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot.

2.5. A pályázati eljárás második és az esetleges további fordulóján azon
pályázó vehet részt, aki a Pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek
mindenben megfelelt. A pályázók a Kiíró döntése lapján a további
fordulókban való részvétel lehetőségérő írásos értesítést kapnak.



2.6. A pályázat második és az esetleges további fordulóban részt vevő pályázó
az ajánlatát a második fordulóra, a Kiíró által írásos dokumentációban
meghatározott feltételek figyelembevételével módosíthatja. Az ajánlatok
bírálatára a pályázati eljárás második és az esetleges ezt követő
fordulóiban kerül sor.

3. A pályázat tárgyát képező ingatlanok alapvető adatai:

Helyrajzi szám Alapterület (m2) Művelési ág
1290/3 650 Udvar, üzemi épület
1290/4 873 Lakóház, udvar, gazdasági épület
1290/5 930 Lakóház, udvar
1290/6 1737 Udvar, gazdasági épület
1290/7 2701 Lakóház, udvar, gazdasági épület
1290/8 482 Udvar, gazdasági épület
1291/16* 8556 udvar
1291/18 84 Udvar, üzemi épület
1291/19 201 Saját használatú út
1291/21 745 Beépítetlen terület
1291/22 2226 udvar
1291/25 4,1665 ha Üzemi épület és udvar
1291/29 2778 Lakóház, udvar, gazdasági épület
1291/30 2525 Udvar, üzemi épület
1687/1 3615 Beépítetlen terület
1688 333 Saját használatú út

A Lenfonó (1290/3-8, 1291/16; /18; /19; /21; /22; /25; /29; /30) és az alközponti területek
(1687/1 és 1688 hrsz.) értékesítése elválhat egymástól.

* Tekintettel arra, hogy területen önkormányzati intézmények és bérlakások
találhatók, melyek jogi státusza miatt kiemelten kezelendők, ezért a pályázónak
a pályázatában az intézményhez kapcsolódó terület hasznosításával az és az
önkormányzati bérlakásokra valamint a bérlők elhelyezésére kapcsolatos jogilag
megalapozott elképzeléseire ki kell térnie.

A pályázathoz csatolandó a 1291/16 hrsz.-ú ingatlanon található oktatási,
kulturális intézményre vonatkozó elképzelés, melyben meg kell jelölni azt a jogi
konstrukciót, amely megoldást nyújt a Faluház, és a  Zeneiskola jogi sorsának
és használatának illetve a hozzá tartozó területek használatának, tulajdon
jogának a mikéntjére. A két intézmény, korlátozottan forgalomképes és nem
értékesíthető, ugyanakkor telekalakítással az intézményhez feltétlenül
szükséges terület lehatárolás elvégezhető. 

3.2. A területen található ingatlanok leírása:



3.2.1 A központi ingatlan 1291/25 hrsz.-ú, volt Lenfonó gyárterület 4 ha
1665 m2 területtel, a hajdani üzemépületek jelentős része épületfizikailag
leromlott állagú. A területen belül helyi jelentőségű védett trafóház található. A
volt Lenfonó gyárterület az eredeti funkció szerint közel két évtizede nem
működik. Az ipari épületekre jogerős bontási engedély van, melyet a kiíró
győztes pályázó rendelkezésére bocsát. A Lenfonó területhez kapcsolódó
épületeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

3.2.2 Lakásfunkciót tartalmaz a 1291/29; 1290/4; 1290/5; 1290/7 hrsz.-ú
ingatlan. Az előbb említett helyrajzi számok mindegyike az önkormányzat
tulajdonában van és bérlakásként üzemelnek. A négy épületben összesen: 46 db
különböző alapterületű és komfortfokozatú bérlakás található. A lakásokról
szóló részletes leírást a pályázati dokumentáció tartalmazza.

3.2.3  A 1687/1 és 1688 hrsz-ú területek az u.n. alközpont ennek
hasznosítása érdemben csak a szomszédos telkek tulajdonosaival közösen
valósítható meg, de szervesen kell, hogy kapcsolódjon a lenfonó területén
megvalósítandó ingatlanfejlesztési koncepcióhoz.

4. A pályázati biztosíték:

4.1. A kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték
megfizetéséhez köti, melynek összege 1.000.000 Ft azaz egymillió
forint Ft, melyet a Raiffeisen Banknál vezetett Ingatlan letétek
12001008-00173183-01300003 számlára történő átutalással, illetve
bankgaranciával teljesíthet a pályázó, a pályázat benyújtására nyitva
álló határidőig. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot vagy a
bankgarancia-nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

4.2. Nem jár vissza biztosíték, ha:
 a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát

visszavonta,
 a pályázó az ajánlat benyújtását követően, de az eredményhirdetést

megelőzően vonta vissza ajánlatát,
 a szerződés megkötésének meghiúsulása a pályázónak felróható,

vagy az ő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg,
 a pályázati felhívás szerint a megkötött szerződést biztosító

mellékkötelezettséggé alakult át.
4.3. A pályázati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot

nem fizet, minden más pályázónak, aki nem nyertes, 30 napon belül
visszafizeti, kamat nélkül.

5. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja, ideje



5.1. A pályázó ajánlatát zárt, cégjegyzés nélküli borítékban, 5 példányban,
magyar nyelven, az adott pályázatra utaló jelzéssel - „Budakalász
Lenfonó értékesítése” -, személyesen vagy meghatalmazott útján
nyújtja be. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni, továbbá
az alábbi egyezési záradékot kell feltüntetni: „Az eredetivel
mindenben megegyezőnek minősül”. Amennyiben a pályázó az eredeti
példány megjelölését elmulasztja, az irányadó példány a kiíró által
tetszőlegesen választott példány lesz. A pályázati ajánlatot úgy kell
benyújtani, hogy az ajánlattétel idejének lejárta előtt a kiíróhoz
megérkezzen.

5.2. Ajánlati kötöttség: A második forduló napja.
5.3. A pályázat beérkezésének határideje: 2011.június hónap 15. napja

12.00 óra. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal,
2011 Budakalász, Petőfi tér 1. „B” épület I. emelet 30. sz. szoba,
Orosz György – átvételi elismervény ellenében, és a beérkezés
sorrendjében bírálati sorszámmal látja el a pályázatokat.

5.4. A pályázati felhívással kapcsolatban igény esetén a kiíró a pályázók
részére helyszíni bejárási lehetőséget, illetve konzultációt biztosít
előzetes időpont-egyeztetés alapján, hivatali időben. A felvilágosítást,
illetve a helyszíni bejárást a Polgármesteri Hivatal  Gazdasági
Irodájának  vezetője,  Orosz György végzi.  Tel.: 06/70-4590-635
e-mail: orosz.gyorgy@budakalasz.hu.

6. A pályázati dokumentáció:

6.1. A pályázati eljárásban csak olyan pályázó jogosult részt venni, aki a
pályázati dokumentációt megvásárolta, melynek értéke: 50.000 Ft azaz
ötvenezer forint +Áfa (62.500.Ft)
6.2. A pályázati dokumentáció tartalmazza részletesen az ingatlanokkal
kapcsolatos tudnivalókat, továbbá mindazon jogszabályokat, szabályozási
előírásokat, amelyek az értékesítésre szánt ingatlanokat érintik, A
pályázónak az ajánlatához kötelezően csatolandó nyilatkozatokat, és friss
takarnet-es tulajdoni lapokat.

7. A pályázat legfontosabb tartalmi kellékei:

7.1. A pályázatnak tartalmaznia az értékesítésre szánt ingatlan vételárát,
illetve azt, hogy egyben kívánja megvásárolni, vagy részajánlatot
tesz a pályázati felhívás 3. pontjában leírtak szerint.

7.2. A területre vonatkozó fejlesztési koncepció részletes kibontása.

mailto:orosz.gyorgy@budakalasz.hu


7.3. A pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló
nyilatkozatot, az általa vállalt kötelezettségeket.

7.4. A pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
7.5. Nyilatkozat a fizetési ütemtervre, és amennyiben ez nem

egyösszegű, a fizetési garanciára (bankgarancia). A
területfejlesztésre vonatkozó ütemezés.

7.7. Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az elbírálás időpontjában a
biztosíték a kiíró számláján rendelkezésre áll.

7.8 Egyéb nyilatkozatok.

8. Az ajánlatok bontása:

8.1. Az ajánlatok bontására 2011. június hónap 15. napján 14.00 órakor
kerül sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (2011 Budakalász,
Petőfi tér 1. „B” épület földszint).

8.2. Az ajánlatokat az értékelő bizottság zártkörűen bontja fel, és tárgyalja
meg.

9. A pályázat elbírálásnál figyelembe veendő szempontok:
.
9.1. Az elbírálás szempontjai a súlyozás sorrendjében:

 ajánlott vételár és fizetési ütemezés, (A vételár alapját a nemzetközi
vagyonértékelő cég által végzett értékbecslés képezi)

 ingatlanfejlesztési koncepció tartalma,
 fejlesztés ütemezése

10. Eredménytelen pályázati eljárás az eljárás mindegyik fordulóját
beleértve:

10.1. Nem érkezett pályázati ajánlat, vagy az ajánlatok a pályázati felhívás
alapján nem értékelhetők.

10.2. A beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás
követelményeinek, valamint az összes ajánlat tartalma jelentősen eltér
a kiíró elvárásaitól.

10.3. A kiíró valamely pályázónak a pályázati eljárás tisztaságát sértő, vagy
a többi pályázó érdekeit egyébként sértő cselekménye miatt a pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött.

11.Érvénytelen a pályázati ajánlat, az eljárás mindegyik fordulóját
beleértve ha:



11.1. nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,
11.2. a pályázó az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az előírásnak

megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
11.3. a pályázó a pályázatot nem írta alá,
11.4. az ajánlati árat nem egyértelműen határozták meg, vagy más

ajánlathoz kötötték

12.Szerződéskötés:

12.1. A pályázati eljárás eredményeként csak képviselő-testületi döntést
követően, a Képviselő-testület által az utolsó fordulóban nyertesnek
nyilvánított pályázóval lehet szerződést kötni. Az ajánlatok
elbírálásának jogát – az értékelő bizottság javaslata alapján – a
képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

13.A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást bármikor,
indokolás nélkül, akár érvényes ajánlat esetén is eredménytelennek
nyilvánítsa, és egyik pályázóval sem köt szerződést.


