
Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében 

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege 

értékesítésre hirdeti 

- nyílt pályáztatás útján, licit eljárás lefolytatása keretében – 

 

A Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3192/A/11 hrsz-ú, 

természetben 2600 Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. szám alatti, 40 m2 alapterületű, üzlethelyiség 

megnevezésű ingatlant (a továbbiakban együttesen: Ingatlan), az alábbi feltételekkel: 

 

Az Ingatlan jellemzői 

 

Az Ingatlan Vác Város Önkormányzatának tulajdonában és a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében áll. 

Az Ingatlan területe, a tulajdoni lap tanúsága szerint 40 m2, közművekkel ellátott (víz, villany, gáz, 

csatorna). Az Ingatlanban külön szociális helyiség nincs, a folyosón található a közös szociális helyiség. 

Az Ingatlanban falikút található.  

 

Az Ingatlan a 92002/1995.06.06. számú bejegyző határozat alapján Társasház, a földrészlethez tartozó 

közös tulajdonban álló épületrészeket és helyiségeket az alapító okirat tartalmazza.   

Az Ingatlan tehermentes.  

 

Az Ingatlan Társasház, amelynek utolsó alapító okirata 1995. január 3. napján kelt, azóta módosítás nem 

történt. Az alapító okiratban elővásárlási jog a tulajdonostársak részére nem került kikötésre.  

Az alapító okirat szerint az Ingatlanhoz 2,20 m2 alapterületű pincehelyiség is tartozik. 

 

Az Ingatlanon fennálló bérleti jogviszony 

 

Az Ingatlanon bérleti jogviszony áll fenn az Országgyűlés Hivatala javára határozatlan időre, de 

legfeljebb a képviselő képviselői megbízatásának a megszűnéséig terjedő időre.  

Figyelemmel a fennálló bérleti jogviszonyra, a bérlőt elővásárlási jog illeti meg, amely 

vonatkozásában nyilatkoztatni szükséges.  Amennyiben a bérlő élni kíván az elővásárlási jogával, 

úgy a szerződés közte és a tulajdonos között jön létre, a forgalmi értékbecslés alapján (amennyiben 

a Magyar Állam nem él az őt megelőző elővásárlási jogával). Amennyiben nem kíván élni, úgy az 

az Ingatlan bérleti jogviszonnyal terhelten kerül értékesítésre, a jelen pályázati eljárás keretében.  

 

Az elővásárlási jog kérdése 

 

Tekintettel arra, hogy az Ingatlan forgalmi értéke a törvényben meghatározott értékhatárt 

meghaladja, a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az egyes albetétek vonatozásában a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján. 1 Az elővásárlási jog gyakorlására az MNV Zrt. 

útján kerül sor.  

 
1 14. § (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami 

feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve 

állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a 
rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak 

az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra. 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden 

más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, 

illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti volt állami (tanácsi) 

és önkormányzati bérlakások esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő 

a) bérlő; 

b) bérlőtárs; 

c) társbérlő; 

d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, valamint örökbe fogadott gyermeke 

elővásárlási jogát követi, kivéve a kulturális örökség védelméről szóló törvényben megjelölt hatóság által gyakorolt elővásárlási jogot, amely 

megelőzi az a)-d) pont szerinti személyek elővásárlási jogát. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű 

ingatlan értékesítése esetén. 



 

A fennálló bérleti jogviszony folytán, a bérlőt elővásárlási jog illeti meg a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

alapján. 2 

Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje az alábbi:  

 

1. Magyar Állam (MNV Zrt. útján) 

2. Bérlő  

 

Az Ingatlan induló vételára: 12.621.666,-Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázhuszonegyezer-

hatszázhatvanhat  forint (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) k pontja 

szerint ezen ingatlanértékesítés áfa mentes) A vételárból az értékbecslés összege, azaz bruttó 121.666,-

Ft, azaz bruttó százhuszonegyezer-hatszázhatvanhat forint a Váci Városfejlesztő Kft-t illeti meg. 

 

Pályázati biztosíték összege: 1.200.000,-Ft 

Több pályázó esetén a licitlépcső: 100.000,-Ft 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 02. 16:00 óra 

A pályázatok bontása: 2019. október 03. 10:00 óra 

 

Liciteljárás lefolytatása 

 

A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti 

ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül. 

 

A pályázat benyújtásának módja 

 

A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, és fel kell tüntetni rajta 

az adott ingatlan címét. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő 

lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik. 

 

Jelige: „Vác belterület 3192/A/11 hrsz-ú Ingatlan értékesítése” 

 

A pályázat benyújtásának helye 

 

postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve - Vác, Köztársaság u. 34. 

személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – Vác Köztársaság u. 34. 

(ügyfélfogadási időben) 

Hiánypótlás 

 

Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem biztosít lehetőséget. 

 

Az érvényes pályázat feltételei 

 

 
(5) 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 megküldéstől számított 35 napon belül 

nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén 

az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

2 58. § (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségre a bérlőt (bérlőtársat) 

elővásárlási jog illeti meg. 



a) A pályázaton Magyarország területén ingatlanok tulajdonának megszerzésére jogosult magyar 

és külföldi természetes, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, azaz 

átlátható jogi személy és egyéni vállalkozó vehet részt személyesen, törvényes képviselője, 

vagy közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője útján.  

b) A pályázaton kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll felszámolási, 

kényszertörlési, végrehajtási, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás alatt.  

c) A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot megfizette. A 

pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a pályázattal együtt egy példányban 

szükséges benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási részlegéhez a pályázati 

kiírásban megjelölt határidőben. 

d) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, egyéb 

elérhetőségeit. 

 

e) A pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy az Ingatlanon bérleti 

jogviszony áll fenn határozatlan ideig, de legfeljebb a képviselő képviselői megbízatásának a 

megszűnéséig terjedő időre, az Országgyűlés Hivatala, mint bérlő javára. Az Ingatlan a tárgyi 

bérleti jogviszonnyal – és az abban foglalt feltételekkel – terhelten kerül étékesítésre. A 

tulajdonos személyében bekövetkezett változással a bérleti szerződésből fakadó jogok és 

kötelezettségek tekintetében az új tulajdonos (vevő) lép a bérbeadó helyébe. Az új tulajdonos a 

tulajdonjog átruházást követően, a bérlővel szemben köteles helytállni a bérbeadót a bérleti 

szerződés alapján terhelő kötelezettségek teljesítéséért, a jelenlegi bérbeadó (tulajdonos) 

egyetemleges felelősségét e tekintetben kizárják a felek.  

 

f) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 

feltételeket elfogadja. 

 

g) Az árverési szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltése és egy eredeti példányának 

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, Köztársaság út 34.) 

történő benyújtása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy eredeti példányban: 

 

hi./ Jogi személy esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti, hiteles cégkivonat, 

vagy a cégbíróság által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás 

bejegyzés) iránti kérelmet és a társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő eredeti 

aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,  

hii./nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság 

nyilvántartásba vételéről szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát,  

hiii./ egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolati példányát,  

hiiii/ természetes személy esetén személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya 

hiiiii./külföldi ajánlattevő köteles az a./, b./ és c./ pontokban megjelölt iratok hiteles 

magyar nyelvű fordítását is benyújtani. 

 

h) A pályázónak mellékelnie kell Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy az 

önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn. 

i) A pályázónak mellékelnie kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását arról, hogy adó-és 

köztartozása nem áll fenn. 



j) Az árverési szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírt egy eredeti 

példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez (2600 Vác, 

Köztársaság út 34.) határidőben történő leadása.  

k) Amennyiben a pályázó nem természetes személy, az Árverési szabályzat 3. számú 

mellékleteként csatolt az Nvtv. által előírtaknak is megfelelő nyilatkozat cégszerű aláírással 

ellátott egy eredeti példányának a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegéhez 

(2600 Vác, Köztársaság út 34.) határidőben történő leadása.  

 

Pályázati biztosíték 

 

A pályázat feltétele a pályázati kiírásban megjelölt összegű pályázati biztosíték – mely szerződéskötés 

esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül – banki átutalással történő megfizetése a Társaság OTP 

Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-20181758 számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték akkor 

tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak összege legkésőbb a pályázat benyújtásának 

határidejéig a Váci Városfejlesztő Kft. fent megjelölt bankszámláján jóváírásra került. A pályázati 

biztosíték megfizetése esetén a pályázó a pályázati biztosíték megfizetésekor köteles feltüntetni 

közleményként: „Vác belterület 3192/A/11 hrsz-ú Ingatlan értékesítése” 

 

A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást a pályázattal együtt egy példányban szükséges 

benyújtani a Váci Városfejlesztő Vagyonhasznosítási részlegéhez a pályázati kiírásban megjelölt 

határidőben. 

A befizetett pályázati biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. banki átutalás útján visszafizeti a pályázó 

által megjelölt bankszámlaszámra:  

 

a./a pályázati kiírás visszavonása, vagy elhalasztása esetén a kiírás visszavonását, vagy elhalasztását 

követő 15 napon belül, 

b./a nem nyertes és érvénytelen pályázók részére a pályázat bontását követő 15 napon belül,  

c./az eredménytelen pályázati eljárás lefolytatása esetén a pályázat bontását követő 15 napon belül, 

d./amennyiben a pályázaton részt venni szándékozó pályázó a pályázat leadási határideje előtt pályázatát 

visszavonja, a pályázat visszavonását követő 15 napon belül, 

e./ a pályázatok érdemi elbírálása esetén a pályázati biztosíték az ajánlati kötöttség lejártát követő 15 

napon belül kerül visszautalásra. 

 

Nem jár vissza a pályázati biztosíték különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:  

 

a./a pályázatot megnyerő ajánlattevőnek, ha az ingatlanra az adásvételi szerződés létrejön és a pályázati 

biztosíték a vételárba beszámításra kerül,  

b./a pályázatot megnyerő ajánlattevőnek, ha a szerződés megkötése a jelen szabályzat szerinti 

határidőben neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg, vagy a vételárat 

határidőn belül nem fizeti meg,  

c./ha a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja. 

 

A pályázat érvénytelensége 

 

Érvénytelen a pályázat, ha 

 

a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 

b.) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg, vagy annak megfizetését nem igazolta 

hitelt érdemlő módon, 



c.) a pályázat – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően sem - nem felel meg a pályázati 

kiírásban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek, a pályázó 

nem felel meg a pályázati kiírásban vagy a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek. 

 

Adásvételi szerződés hatálybalépése  

 

Amennyiben az elővásárlásra jogosult nem él az elővásárlási jogával, az adásvételi szerződés a licit 

eljárás során legmagasabb vételárat ajánlott vevővel jön létre akként, hogy a vevő tudomásul veszi, hogy 

az Ingatlan bérlővel terhelten kerül részére értékesítésre. Ez alapján, a vevő a tulajdonjogának ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzésével a bérleti jogviszonyba, mint bérbeadó lép be, az abban foglalt 

feltételekkel.  

 

Az adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlási jog gyakorlásának lemondásáról 

szóló nyilatkozat megléte, vagy az elővásárlási jog gyakorlására felhívó levélben foglalt határidő 

eredménytelen eltelte. 

 

Döntéshozatal az eredményről és szerződéskötés 

 

A licitálás vezetője által megállapított sorrendet és az adásvételi szerződés megkötését a nyertes 

ajánlattevővel Vác Város Önkormányzatának Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 

Bizottságának javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati 

tulajdonú ingatlan értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése.  A licitálás eredményéről a 

döntést a licitálást követő első Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen meg kell hozni. Indokolt esetben 

a pályázat kiírója, további legfeljebb 60 (hatvan) nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja, erről 

a pályázókat írásban értesíteni kell. 

A Képviselő-testület döntése kötelezettséget keletkeztet a Váci Városfejlesztő Kft., illetve az 

Önkormányzat részéről az eladásra, a nyertes ajánlattevő részéről pedig a vételre. 

  

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő a Képviselő-testületi 

döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles megkötni. Ha a 

szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul, a szerződést a második legjobbnak 

ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés részére történő kézbesítésétől számított 30 (harminc) 

napon belül. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi szándékától elállt, így 

a befizetett pályázati biztosítékot elveszti. 

  

A megkötendő adásvételi szerződés fő tartalmi elemei a következők: 

a./ szerződő felek Vác Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő, 

b./a szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt, az ajánlattevő által megtekintett és megismert 

ingatlan, 

c./a vételár - melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül - a licitáláson nyertes 

legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződés hatálybalépésétől 

számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni, 

d./az ingatlan bérlővel terhelten kerül értékesítésre  

e./ jelen szabályzatban, illetve a pályázati kiírásban szereplő egyéb szerződéses kötelezettségvállalások, 

kikötések. 

Eredményhirdetés határideje 

  

A Képviselő-testület döntéséről a Váci Városfejlesztő Kft. a pályázókat 15 (tizenöt) napon belül írásban 

értesíti. 

Egyéb 

  

A Váci Városfejlesztő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ingatlan pályázat útján történő 

értékesítésére vonatkozó szándékát a pályázati határidő lejárta előtt visszavonja, vagy a licitálás 

időpontját elhalassza. 



Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete szerint 

továbbá: 

- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázatot 

kiírni 

- kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A pályázati 

kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni. 

  

Az Árverési szabályzat és mellékletei elérhetőek a www.vacholding.hu honlapon 

(Dokumentumtár_Szabályzatok). Az Árverési szabályzat mellékletei átvehetőek ügyfélfogadási időben 

a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegén is (2600 Vác, Köztársaság u. 34.). 

  

További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti 

irodájában, Tel: 27/510-104 Postáné 

 

 

http://www.vacholding.hu/

