
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  13/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én
megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a budakalászi 4121/21; 4121/22 és a 4121/26 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

228/2010. (V.25.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete a Budakalászi
4121/21;4121/22 és a 4121/26 hrsz.-ú ingatlanára a határozat mellékletét
képező pályázatot írja ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a pályázatot két országos napilapban, a Budakalászi Hírmondóban és az
interneten jelentesse meg. A pályázatokat értékelő bizottság tagjai

Parlagi Endre polgármester
Németh Antal alpolgármester
Orosz György gazdasági irodavezető

Határidő. azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                     jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva. 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános pályázatot ír ki az alábbi, Budakalász város
belterületén fekvő, beépítetlen területekre:

Hrsz terület Cím
4121/21 1045 m2 Sekrestyés utca
4121/22 1044 m2 Sekrestyés utca
4121/26 942 m2 Kanonok

A pályázat részletes feltételei és az ingatlanokról a részletes leírás a www.budakalasz.hu/eladó-kiadó
rovatban olvasható.

Pályázati dokumentáció

A pályázat kiírója: Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete
Készítette: Budakalász Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Iroda

2010

Pályázat

AZ INGATLANOK TELEPÜLÉSEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSE

 A település középső területének keleti oldalán, a Petőfi tértől körülbelül 1200 méter
távolságra fekszik. A 11-es számú főközlekedési úthoz vezető József Attila utcáról
közelíthető meg, a Kántor utca–Kertész utca–3709/9 hrsz-ú utca nyomvonalon

4121/26 hrsz

KÖZMŰVESÍTETTSÉG 

 Az ingatlan közművesítetlen, de az utca közműves: villany, vezetékes ivóvíz,
szennyvízcsatorna és gázvezeték van.

 Az út burkolatlan, kőszórással javított.

LEÍRÁSA

 Szabályos téglalaphoz közelítő alakú, kissé paralelogramma formájú, egyenletes
felszínű, arányos, sík terület. Átlagos szélessége ~20,00 m, átlagos hossza ~42,90 m.

 Az újonnan parcellázott telek felszíne sík. Egy spontán nőtt sűrű cserjés mintegy a fele
területét elfoglalja.

 Kerítetlen

4121/21 hrsz 

 KÖZMŰVESÍTETTSÉG

 Közművesítetlen, de a tárgyi terület közelében – a Sekrestyés utca kiépített szakaszának
végén – adottak az utcai közművek. Az utcai gerincvezetékek még kiépítetlenek.

 Az út nincs kialakítva.

LEÍRÁSA

http://www.budakalasz.hu/elad%C3%B3


 Szabályos téglalaphoz közelítő alakú, kissé paralelogramma formájú, egyenletes
felszínű, arányos, sík terület. Átlagos szélessége ~24,40 m, átlagos hossza ~42,90 m.

 Az újonnan parcellázott telek felszínén a fákat, cserjéket kiirtották. Durva tereprendezés
történt, de a valaha a BÉSZKÜ területéhez tartozó ingatlanon a felszín alatt
építménytörmelék, hulladék, alap, esetleg olajszennyeződés előfordulhat.

 Jobb oldalon és hátsó szomszédságában beépített, kerítéssel lehatárolt telek van; a többi
oldal kerítetlen.

 A  telken – hosszában – egy NA 200 mm-es AC tűzivízvezeték húzódik keresztül,
melynek kiváltása szükséges és a leendő tulajdonos költségén történik meg.

4121/22 hrsz

KÖZMŰVESÍTETTSÉG

 Közművesítetlen, de a tárgyi terület közelében – a Sekrestyés utca kiépített szakaszának
végén – adottak az utcai közművek. Az utcai gerincvezetékek még kiépítetlenek.

 Az út nincs kialakítva.

LEÍRÁSA

 Szabályos téglalaphoz közelítő alakú, kissé paralelogramma formájú, egyenletes
felszínű, arányos, sík terület. Átlagos szélessége ~24,30 m, átlagos hossza ~43,00 m.

 Az újonnan parcellázott telek felszínén a fákat, cserjéket kiirtották. Durva tereprendezés
történt, de a valaha a BÉSZKÜ területéhez tartozó ingatlanon a felszín alatt
építménytörmelék, hulladék, esetleg olajszennyeződés előfordulhat. Az északi oldalon
épületalap-maradvány látszik ki a földfelszínből.

 Kerítetlen terület.

 AZ INGATLANOK HASZNOSÍTÁSI, BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 A Helyi Szabályozási Terv a területet "jelentősen átstrukturálódó kertvárosias
lakóövezet" megnevezéssel illeti. Besorolása: Lke 10b.

Pályázati biztosíték

A pályázóknak legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjával egy időben történő beérkezésével
pályázati biztosítékot kell megfizetniük Budakalász Város Önkormányzatának
12001008-00173183-00100006 számú számlájára, átutalással.
A pályázati biztosíték a nyertes ajánlattevőnek beszámításra, a nem nyertes ajánlattevőnek
visszafizetésre kerül.

Nem jár vissza a biztosíték, ha
a) a pályázati felhívás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át;
b) a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta;
c) a pályázó az ajánlat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza
ajánlatát;
d) a szerződés megkötésének meghiúsulása a pályázónak felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült
más okból hiúsult meg.



A pályázati biztosíték összege: 2.000.000.- Forint, azaz kettőmillió forint/telek.

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye és módja

Az értékesítésre vonatkozó pályázati anyagokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „ Klenity telkek
értékesítése” jelige feltüntetésével, 2 eredeti példányban magyar nyelven, személyesen, illetve
meghatalmazott útján, a kiíró címén kell benyújtani úgy, hogy a pályázati ajánlat az ajánlattétel
idejének lejárta előtt a kiíróhoz megérkezzék. 

Ajánlati kötöttség: 30 naptári nap.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.június 17. 15.00.óra

A pályázat elbírálásának határideje: a következő testületi ülés 2010 június 29.

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát.

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást minden indoklás nélkül eredménytelennek

nyilvánítsa

A pályázati dokumentáció minimális tartalma:

 Az ingatlanok bruttó vételára6 ingatlanonként
 A megajánlott fizetési ütemezés
 Nyilatkozat a közművesítés saját költségen történő elvégzéséről, 
 A jövőbeni hasznosítás rövid leírása

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseket a 06 (26) 540-044 /130 mellék telefonszámon lehet
feltenni, a pályázat beadásának határnapjáig.


