
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám: 39/2013 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. december 6-án megtartott rendkívüli zárt ülésén készült 
jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat a Budakalász, 604/1 helyrajzi számú, természetben a 
Pomázi út 2. sz. alatt található ingatlan (Hársfa Vendéglő) önkormányzati 
tulajdonrészének pályázati úton való értékesítésére  
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

300/2013.(XII.6.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budakalász 604/1 hrsz-ú ingatlanból a tulajdonában lévő 2839/11767-ed 
tulajdoni hányad értékesítésére a határozat mellékletét képező pályázatot írja 
ki. Az értékelő munkacsoport tagjaként a pályázatokat a polgármester, az 
alpolgármesterek, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke és a gazdasági iroda vezetője, nyilvánosság kizárásával 
bontja fel és értékeli. A Képviselő testület a pályázati határidő lejártát 
követően 30 napon belül dönt a pályázat nyerteséről. 
 

 Határid :  a pályázati határidők függvényében 
Felel s: Rogán László polgármester 

 

k.m.f. 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Papp Judit sk. 
aljegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
 
 
  



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Budakalász Város Önkormányzata  

nyilvános pályázatot ír ki 

Budakalász város belterületén fekvő,  

604/1 helyrajzi számú, természetben a Pomázi út 2. alatt található (lakóház udvar + 
üzemépület) volt „Hársfa” vendégl  értékesítésére. 

A pályázat célja: 

Budakalász Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi út 2. sz. alatt lévő ingatlan 
(604/1 hrsz-ú földrészlet) értékesítése egyfordulós nyilvános pályázat útján. 

Az ingatlan adatai és leírása:   

Cím Megnevezés Hrsz. 

Alap- 

terület  

(m2) 

Tulajdoni 
hányad 

Minimális vételár 

Pomázi út 2. 
kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület 
üzemi épület 

604/1 

 

2839 

 

2839/1176
7 

45.000.000,- Ft 

Az ingatlan Budakalász központi belterületén fekszik. A pályázatban szereplő földrészlet 
osztatlan közös tulajdonban van a felszámolás alatt álló Promontorbor Kft-vel. Az 
ingatlan megközelítése közvetlenül a főútról, a telektömbön belül pedig idegen tulajdonú 
területen keresztül a tulajdonostárs tudomásul vételével történik. Az Önkormányzati 
tulajdonú földrészleten helyezkedik el az úgynevezett „Hársfa” vendéglő épülete. A 
vendéglő közel tíz éve nem üzemel, az épület állaga leromlott. A közvetlenül 
vendéglátást szolgáló helyiségek funkció ellátására alkalmatlanok, ellenben a 
közvetlenül hozzá kapcsolódó 360 m2 nagyságú pince állaga jónak mondható. Az épület 
tetőszerkezete, kémények teljes felújítást igényelnek. A vendéglő funkció 
újraindításához az összes közművet meg kell építeni.  

A kiszolgáló helyiségek leírása: 

Teljes konyhai helyiségek, bárpult, ruhatári helyiség, vizesblokk, kazánház, a pince 
végén találhatóak a személyzeti helyiségek. 

Az épület tartalmaz egy 30 m2 nagyságú lakást.  

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye és módja: 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal  – 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. – Gazdasági 

Irodájában (hátsó épület emelet) személyesen, vagy meghatalmazott útján 3 példányban, 1 

eredeti, minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti 
aláírással, vagy a meghatalmazott aláírásával ellátva, és 2 másolati példányban. 

A pályázatot és mellékleteit folyamatos oldalszámozással (lapszámozással), oldalanként 
(laponként) cégszerű aláírással ellátva, oldalszámozva kell benyújtani. 



Az ajánlatokat a megjelölt címre, kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű 
aláírásával, cégjelzés nélküli borítékban, magyar nyelven kell benyújtani, zárt, 
sértetlen borítékban „Budakalász - Hársfa” jeligével ellátva. 

Lezáratlan vagy sérült borítékot Átvevő nem vesz át. 

Kiíró a beadási határidőn túli ajánlatot nem fogad el.  

 Külföldi ajánlattevőnek hivatalos magyar fordításban, hitelesítve kell benyújtania a 
dokumentumokat. (szöveg hitelesítését - megbízás esetén fordítását - kizárólag az adott 
nyelvre szóló, nyelvi hitelesítési joggal felruházott közjegyző vagy az Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Iroda, cégkivonat esetében pedig a szakfordítói igazolvánnyal 
rendelkező szakfordító készítheti el.) 

Külföldi ajánlattevő a magyar nyelvű példányok mellett saját nyelvén is benyújthatja 
ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvű példány az irányadó. 

Az ajánlattevő a pályázatban szereplő ingatlanra érvényesen csak egy ajánlatot tehet. 

A pályázatok beérkezését nap, óra, perc szerint az Átvevő által kiállított átvételi 
elismervény igazolja. 

A beérkezett pályázatokat érkezési sorrendnek megfelelő sorszámmal látja el az Átvevő. 

A fenti formai szempontok elmulasztása, megsértése esetén a pályázatot a Kiíró 
érvénytelennek minősíti. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2013. december 20. 10:00 

Pályázat bontása:     2013. december 20. 10:30 

A pályázatokat a polgármester, az alpolgármesterek, a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, és a gazdasági iroda vezetője, nyilvánosság 
kizárásával bontja fel és értékeli. 

A pályázat elbírálásának határideje:  A Képvisel  testület a pályázati 
határid  lejártát követ en 30 napon 
belül dönt a pályázat nyertesér l. 

Pályázati biztosíték 
A pályázónak a pályázat benyújtásával egy időben 500.000,- Ft-ot pályázati 
biztosítékként az Önkormányzat 12001008-00173183-00100006 sz. számlájára be kell 
fizetni. 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap, mely időtartam alatt a nyertes 
pályázónak a az ingatlanra vonatkozó szerződést meg kell kötnie. 

A pályázattal kapcsolatos kérdések feltevése 
A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetőek 2013. december 6. – 2014. december 19. 
között az orosz.gyorgy@budakalasz.hu e-mail címen, valamint telefonon a 06 70 459-
0635 számon. 

mailto:orosz.gyorgy@budakalasz.hu


A pályázó kérésére és részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati 
felhívásban foglaltakon túl is adható felvilágosítás, de csak olyan tartalommal, mely nem 
sérti a többi pályázó esélyegyenlőségét és az ajánlatok értékeléséig az azok kezelésére 
vonatkozó előírásokat. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati 
feltételek módosítását.  

A pályázat eredménytelenné minősítése 
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül, akár 
érvényes ajánlat esetén is eredménytelennek minősítse. 

A pályázat eredményessége 

- Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban és e rendeletben 
foglalt egyéb feltételeknek. 

- A pályázati eljárást érvényesnek kell nyilvánítani, ha a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeknek és Budakalász Város Önkormányzat az Önkormányzat vagyonának 
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 
44/2008. (XII.1.) rendeletnek is megfelelő. 

 A pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek 
teljesítése mellett a legkedvezőbb ajánlatot tette. 
A pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 7 
munkanapon belül írásban közölni kell valamennyi pályázóval. 

- Eredménytelen a pályázati eljárás, ha 

a) a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy az ajánlatok a 
pályázati felhívás alapján nem értékelhetők; 

b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás 
követelményeinek vagy más a pályázati eljárásra vonatkozó előírásnak, 
valamint az összes ajánlat tartalma jelentősen eltér a kiíró elvárásaitól; 

c) 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 

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot módosítsa vagy a 44/2008.(XII.1.) sz. 
önkormányzati rendelet 15. §-ban foglaltaknak megfelelően visszavonja. 

El vásárlási jog: 

Az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg: 

1. A Magyar Államot (2011. évi CXCVI. számú nemzeti vagyonról szóló törvény 
14. § (2) bek.) 

2. A mindenkori tulajdonostársat. 
Az ingatlant más magán- vagy jogi személynek csak abban az esetben lehet eladni, ha az 
elővásárlási jog jogosultjai elővásárlási jogukkal nem élnek. 

Opciós díj megfizetése 
A nyertes pályázónak lehetősége van opciós jogot létesíteni, melynek ellenértéke 
minimálisan 20.000.000,- Ft, határideje maximum 
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