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INFORMÁCIÓS ANYAG 
 

5711 Gyula, belterület 9812 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Bánya utca 7. 
szám alatti ingatlanra vonatkozóan 
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1. Pályázat tárgya:  
 
Gyula Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 5711 Gyula, belterület 9812 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Bánya utca 7. szám alatti ingatlan nyilvános 
versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése. 
 
2. Pályázat célja, jellege: 
 
Nyilvános versenyeztetés útján történő értékesítés, több azonos vételi ajánlat esetén 
versenytárgyalásra kerül sor. 
 
3. Hasznosítás módja: 
 
Értékesítés 
 
4. A vagyontárgy műszaki adatai és jellemzői: 
 
Az ingatlan a helyi építési szabályzat alapján „Lf/H-o” jelű, hagyományos oldalhatáron álló 
beépítésű falusias lakóterület övezetbe sorolt. 
 
Az ingatlan adatai:  
 
Terület nagysága: 812 m2 
Művelési ág: kivett lakóház, udvar 
Közművek: -     víz 

- szennyvíz 
- villamos energia 

 
 
5. Az ingatlan esetén annak elhelyezkedése, közműellátottsága, ingatlanokra vonatkozó 
specifikus jellemzők (városépítészeti előírások, testületi döntésből adódó kötelezettségek, 
stb.): 
 
Az ingatlan Gyula város keleti részén, Gyulavári megnevezésű városrészen helyezkedik el.  
 
Az ingatlanon a következő közművek találhatóak: 

- víz 
- szennyvíz 
- villamos energia 

 
Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyula város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) számú rendelete (HÉSZ) és annak Szabályozási Terve az 
ingatlant „Lf/H-o”, azaz hagyományos oldalhatáron álló beépítésű falusias lakóterület övezetbe 
sorolja.  
 
A HÉSZ alapján elhelyezhető rendeltetések: 

Elhelyezhető alaprendeltetések: 
- lakóépület lakásdominanciával, 

 
 

Elhelyezhető kiegészítő rendeltetések a domináns alaprendeltetés mellett: 
- szálláshely szolgáltató rendeltetési egység,  
- igazgatási (iroda) rendeltetési egység, vagy helyiség, 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató, vendéglátó 
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rendeltetési egység, 
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetési egység,  
- a környező lakóterületet nem zavaró kézműipari rendeltetési egység, 
- termelő kertészeti és gazdasági építmény  

 

Nem helyezhetők el az alábbi rendeltetések: 
- sport- és egyéb rendezvények célját szolgáló létesítmény, amelynek egyidejű 
befogadóképessége meghaladja 
- fő- és gyűjtőút mentén az 500 főt, 
- lakóutca mentén a 300 főt. 
- üzemanyagtöltő. 

 

Az építhető lakások és szálláshely szolgáltató lakások (apartmanok) számának 
korlátozása: 

- 750 m2-t el nem érő telken legfeljebb  1 db lakás, 
- 750 - 1499 m2 közötti telken legfeljebb  2 db lakás, 
- további 750 m2 telekterületenként további 1-1 lakás építhető, 
- egyéb szálláshely szolgáltatás 2 vendégszobája 1 lakásnak számítandó. 

 

Beépítési mód: oldalhatáron álló. 
 

Beépítés részletes előírásai: 
- Termelő kertészeti egység fóliasátra vagy üvegháza – a beépítési módtól 
függetlenül – az utcai telekhatártól mért 10 m-es távolságon túl helyezhető el. Az 
építmény a Szabályozási Terv szerinti kötelező zöldfelületen is létesíthető. 
- Gazdasági épület az utcai telekhatártól mért 20 m-es távolságon túl helyezhető 
el, legalább 3 m-es oldal- és hátsókerttel és legfeljebb 5,5 m homlokzatmagassággal, 
-  A falusi turizmus területén földszintes sport és szabadidő létesítmények 
(lovarda, sportterem, állat- és növénybemutató terem stb.) a gazdasági épület előírásai 
szerint helyezetők el. A megengedett legnagyobb szintterületsűrűség azonban minden 
esetben betartandó. 
 

Az építési övezet telke a 4. számú táblázatban foglalt beépítési paraméterekkel építhető be: 

Az építési övezet 
jele 

A telek megengedett Az épület megengedett 
legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 

területe szélessége 

szintterületi 
mut
atój

a 

beépítési 
mér
téke 

terepszint alatti 
beépítési 
mértéke 

zöldfelületi 
mérté

ke 
építménymagassága 

m2 m m2/m2 % % % m 

Lf/H-o 800 12 0,45 30 40 40 3,5 4,5 

 
A telek mérete alapján elhelyezhető lakások maximális száma: 2. 
 
6. A pályázat tárgyára vonatkozó terhek, korlátozások, az esetleges elővásárlási jogok, 
illetve az ennek gyakorlásával kapcsolatos feltételek: 
 
Az ingatlan jelenlegi állapotában per-, teher- és igénymentes. Az ingatlan értékesítése esetén a 
tulajdonos Önkormányzat a vételár teljes megfizetéséig az ingatlanhoz kapcsolódó 
tulajdonjogát fenntartja. 
 

Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államnak az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján 
elővásárlási joga van az ingatlanra vonatkozóan. 
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7. A vagyontárgy megtekinthetőségének biztosítása: 
 
Az ingatlan megtekinthető előzetes telefonos vagy elektronikus úton történő egyeztetést 
követően, a pályázat beadását megelőző munkanapig, 08.00-16.00 óra között. A megtekintéssel 
kapcsolatosan Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző nyújt további információt a 
06/66/526-875 vagy a hanyecza@gyula.hu e-mail címen. 
 
8. Az ingatlan kikiáltási ára: 
 
Az ingatlan kikiáltási ára: 10.700.000 Ft, azaz tízmillió-hétszázezer Ft. 
 
A ingatlan értékesítése az általános forgalmi adókról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § 
(1) bekezdés j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól. 
 
9. A pályázaton való részvétel feltételei: 
 
A pályázati dokumentáció benyújtása esetén a pályázónak el kell fogadnia és vállalnia kell a 
pályázati kiírásban előírt feltételeket, erről nyilatkoznia kell. 
 
10. Szerződéskötés feltételei: 
 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Erőforrások Bizottsága dönt a 
nyertes pályázóról és elfogadja az adásvételi szerződés tervezetét. 

 
A vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően, az MNV Zrt. nemleges 
jognyilatkozata után kell megfizetni. 
 
Amennyiben a pályázat nyertese a szerződéskötéstől bármilyen ok miatt visszalép, úgy az 
ingatlan vételi jogát a pályázaton részt vett, és a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó 
kapja meg. 

Az adásvételi szerződés megkötése több érvényes pályázat esetén a versenytárgyalástól 
számított 30 napon belül esedékes.  
 

Az adásvételi szerződés tartalmi elemét kell képezze az, hogy a fizetési határidő eredménytelen 
elteltét követően a szerződés hatályát veszti az eladó egyoldalú jognyilatkozata alapján. 
 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 31/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet (vagyonrendelet) 7. § 
(8) bekezdése az önkormányzati vagyon értékesítése esetén a vevők kötelesek a felmerült 
költségeket (értékbecslés. átírási költség stb.), valamint a szerződéskötéssel kapcsolatos díjként 
az érték 0,5 %-át megfizetni. 
 
 
11. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások: 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó nevét és címét (telefonon történő elérhetőségét), 

- a pályázat mellékletét képező nyilatkozatot, 

- a tervezett tevékenység (hasznosítás) leírását, 

- nemleges helyi adótartozásról és köztartozásról szóló igazolást. 
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12. A pályázat benyújtásának helye: 
 

Folyamatosan benyújtható személyesen vagy postai úton a Gyulai Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Kabinet, Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző részére (5700 Gyula, Petőfi 
tér 3.). 

 

Zárt borítékban, egy eredeti példányban, aláírva kell a pályázatot benyújtani. A zárt 
borítékra kérjük feltüntetni: „Pályázat a Gyula, Bánya utca 7. szám alatti ingatlanra!” 
 

13. Ajánlatok bontásának helye, ideje: 
 

A pályázatok bontására Gyula Város Önkormányzata Jegyzői irodájában kerül sor a beérkezés 
után 1 héten belül. 
 

14. Az eredményhirdetés módja, helye, ideje: 
 
A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre a Gyula Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Gazdasági Erőforrások Bizottsága ülésén kerül sor. 

Az ülés pontos helyéről és idejéről a pályázók később kapnak tájékoztatást. 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Gazdasági Erőforrások Bizottsága 
fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást – érvényes ajánlat esetén is – eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
 
15. Az esetleges pályázati versenytárgyalás helye, ideje: 
 
Az esetleges versenytárgyalás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak 
tájékoztatást az ajánlattevők. 
 
A pályázattal kapcsolatosan további információt Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási 
ügyintéző nyújt a 66/526-875-ös telefonszámon, illetve a hanyecza@gyula.hu e-mail címen. 

 

Gyula, 2020. december 15. 

                                                                 Gyula Város Önkormányzata 

 

 

                                                                Dr. Görgényi Ernő              Dr. Csige Gábor 

                                                         polgármester                           jegyző 
 
 

Mellékletek: nyilatkozat, tulajdoni lap, értékbecslési szakvélemény 
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1. számú melléklet 
Tárgy: A Gyula, Bánya utca 7. szám alatti ingatlan értékesítése 

 
 NYILATKOZAT 
 (2020.) 
 
Pályázó adatai: (minden adat kitöltése kötelező) 
 

neve: címe: 
adószáma/adóazonosító jel: telefon száma: 
telefax száma: e-mail címe: 

 
Tárgyi ingatlan (5711 Gyula, belterület 9812 helyrajzi számú, természetben Bánya utca 7. szám) 
eladására hirdetett pályázat során, a pályázati kiírás részletes áttanulmányozását követően, mint az 
ingatlanok vételére pályázó nyilatkozom, hogy  

 A pályázati kiírásban előírt feltételeket megismertem, azokat elfogadom és vállalom. 

 A tárgyi ingatlanok vételi árára az alábbi ajánlatot teszem:     Ft. 

 Az ingatlanokon tervezett tevékenység (hasznosítás) leírása: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 Az ingatlanokon tervezett beruházási tevékenység leírása: 

……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 Kijelentem, hogy a pályázónak nincs a helyi önkormányzat felé adótartozása, és köztartozása 
sem, melynek igazolását a pályázathoz mellékeltem. 

 Esetleges vitás kérdések rendezésére a Gyulai Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Gyulai 
Törvényszék kizárólagos illetékességét elismerem. 

 
 
 
Kelt: 2020. ….................. 
 
 …............................................ 
 aláírás 
 
 


