
ELADÓ TELEK GYÁLON 

Tisztelt Érdeklődők! 

Gyál Város Önkormányzata versenyfelhívás alapján értékesítésre bocsátja az alábbi beépítetlen, 
belterületi építési telken, ingatlanon  fennálló  944/4526 –od tulajdoni hányadát, azzal, hogy az 
osztatlan közös tulajdont képező ingatlanban a magánszemély tulajdonosokkal megállapodást kötött 
a közös értékesítésre, és a vevőnek  az Önkormányzat és a magánszemély tulajdonosokkal 
egyidejűleg a teljes ingatlanra kell az adásvételi szerződést megkötnie.  

Gyál, Egressy utca 127-131. szám alatti, 1579/1 hrsz.-ú, 4526 m2 területű „kivett beépítetlen 
terület” művelési ágú ingatlant  

minimum bruttó: 80.000.000.-Ft  vételáron 

Az ingatlanra ajánlat tehető a felhívás mellékletét képező kérelem 2021. november 03-ig (szerda) 
14 óráig a Gyáli Polgármesteri Hivatal 115. számú irodájában (2360, Gyál, Kőrösi út 112-114.). zárt 
borítékban történő benyújtásával. Az ajánlatok felbontására 2021. november 03-án (szerda) 14 
órakor kerül sor a Gyáli Polgármesteri Hivatal 119. számú emeleti tárgyalójában. 

Az ajánlattevőnek az alábbi feltételeknek kell eleget tennie: 

A versenyfelhívás 1. sz. mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltése és egy eredeti példányának 
a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz (2360, Gyál, Kőrösi út 112-114., 115. iroda) történő eljuttatása, 
melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy eredeti példányban: 

• Jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 30 napnál 
nem régebbi cégkivonat másolati példányát, vagy a cégbíróság által érkeztetett és 
lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés  (változás bejegyzés) iránti kérelem másolati 
példányát és a társaság  képviseletét ellátó vezető tisztségviselő aláírási 
címpéldányának másolati példányát. 

• nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság 
nyilvántartásba vételéről szóló végzés másolati példányát és a  képviselő aláírási 
címpéldányának másolati példányát. 

• egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolati példányát, 

• magánszemély esetén a személyi igazolvány és lakcímkártya másolati példányát, 

• külföldi ajánlattevő köteles az előző pontokban megjelölt iratok hiteles magyar nyelvű 
fordítását is benyújtani. 

Az ajánlat érvényességéhez szükséges 1.000.000,- Ft összegű bánatpénz – mely szerződéskötés esetén 
az ingatlan vételárába beszámításra kerül – megfizetése készpénzben vagy átutalással az Önkormányzat 
számlavezető bankjánál, az Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-21616404 számú 
bankszámlára. 

A bánatpénz akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha annak összege legkésőbb az ajánlat 
benyújtásának időpontjáig a Gyáli Polgármesteri Hivatalban lekért bankszámla kivonat tanúsága 
szerint az Önkormányzat fent megjelölt bankszámláján jóváírásra került. 

A bánatpénz megfizetése esetén az ajánlattevő a bánatpénz megfizetésekor jelölje meg a „Gyál 1579/1 
hrsz. - bánatpénz” hivatkozást. 



 

A befizetett bánatpénzt az Önkormányzat visszafizeti: 

• a nem nyertes ajánlattevők részére az eredményhirdetés napját követő 8 munkanapon belül 
• amennyiben ajánlattevő az ajánlat leadási határideje előtt ajánlatát visszavonja, a visszavonást 

követő 8 munkanapon belül. 

Nem jár vissza bánatpénz: 

• az ajánlattevőnek, ha az ingatlanra az adásvételi szerződés létrejön és a bánatpénz a vételárba 
beszámításra kerül,   

• az ajánlattevőnek, ha a szerződés megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült 
más okból hiúsult meg, vagy a vételárat határidőn belül nem fizeti meg. 

Amennyiben az ingatlanra a megadott határidőig több érvényes ajánlat érkezik, úgy a legmagasabb 
vételárat ajánló a nyertes ajánlattevő. Amennyiben a legmagasabb vételáron több, azonos összegű 
érvényes ajánlat érkezik, úgy az ajánlatok bontása után azonnal megtartott versenytárgyaláson 
legmagasabb vételárat kínáló lesz a nyertes ajánlattevő. A versenytárgyaláson kizárólag az azonos 
összegű legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevők vehetnek részt.  

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő az 
eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni. Ha a rendelkezésre álló 15 napon 
belül nem írja alá az adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő, úgy az Önkormányzat jogosult a 
második legmagasabb árat ajánló ajánlattevővel szerződést kötni az erről való kiértesítéstől számított 
15 napon belül.  

Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan magánszemély tulajdonosaival és 
Önkormányzattal, mint eladókkal kell az adásvételi szerződést aláírnia. A pályázatban megjelölt 
vételár tulajdoni hányaduk arányában illeti meg az ingatlan tulajdonosait, a bánatpénz az 
Önkormányzatnak járó vételár összegét csökkenti a teljes vételár teljesítése esetén. 

Az ajánlattevők tudomásul veszik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14.§ (2) 
bek. alapján az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak elővásárlási joga van az ingatlanra, így 
az adásvételi szerződés akkor lép hatályba, ha az Állam nem él ezen jogával. A vételár megfizetése 
egy összegben, a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül esedékes. 

Az ingatlan Gyál, Egressy utcában található és a Bocskai utcai közterülethez is kapcsolódik, üres, 
beépítetlen, bekerítetlen, elhanyagolt állapotú, közművesítetlen, Lke-1 kertvárosias lakóövezetbe 
sorolt földrészlet, amely a hatályos jogszabályok alapján akár 5 db építési telekre is megosztható, 
melyekre a telekalakítás után több lakás is (az 5 telekre maximum 9 db lakás) építhető.  

Az ingatlannal és az értékesítéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Kiss István 
irodavezetőtől a 29/540-957-es telefonszámon, a foepitesz@gyal.hu e-mail címen, vagy személyesen 
a Polgármesteri Hivatal 115. sz. irodájában 2021. október 15-től ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-
15.30. szerda: 12.30-17.45. csütörtök: 8.00-12.00 óráig). 

Jelen felhívás melléklete az ingatlan tulajdoni lapja, térképkivonata, illetve a benyújtandó kérelem 
nyomtatvány. 

       Gyál Város Önkormányzata 


