
 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

              Polgármestere 
 

 

 

 

                                                                   

                                              Sorszám:………../2012.                                

 

 

        Nyílt ülés! 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése: Közgyűlés 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T  

az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanrészek pályázati kiírására 

 

 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2012. augusztus 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András 

                            polgármester 

 

 

 

 

 

Az előkészítésért felelős:  Dr. Bóka Viktor jegyző 
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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Székesfehérvári Sós-tó Természetvédelmi területnek a Szárcsa utca melletti területrészén találhatók a 

Székesfehérvár 7620/4 hrsz-ú rét, erdő, legelő, anyaggödör, nádas, töltés megnevezésű, a Székesfehérvár 

7620/5 hrsz-ú telephely megnevezésű, Székesfehérvár 7618/2 hrsz-ú legelő megnevezésű ingatlanok, 

melyek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezik. Az ingatlanok 

üzemeltetője Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, 

Szent Vendel utca 17/A.). 

 

Az Önkormányzathoz érkezett kérelem alapján javaslom az ingatlanok alábbiakban részletezett és a 

csatolt vázlatrajzon jelölt területrészeit pályázat útján játszó- és kalandpark létesítésére és annak 

kiszolgáló létesítményei elhelyezése céljára bérbe adni.  
 

Játszó- és kalandpark kiépítésére: 
 

Székesfehérvár 7620/4 hrsz  j alrészlet (legelő)                           20.095 m
2
 területrésze 

                      m alrészlet (anyaggödör) teljes területe   13.639 m
2
 terület. 

 

Kiszolgáló létesítmények elhelyezésére: 
 

Székesfehérvár 7620/5 hrsz-ú  telephely      1.220 m
2
-es területrésze 

Székesfehérvár 7618/2 hrsz-ú  legelő           3.666 m
2
-es területrésze,  

Összesen:                  38.620 m
2
 terület 

 

A terület Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek 

szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 7/2004.(II.24.) önkormányzati rendelete 

értelmében helyi védelem alatt álló, Zkp jelű közpark, ahol pihenést és a testedzést szolgáló építmények, 

vendéglátó-, valamint a terület fenntartásához és használatához szükséges építmények helyezhetők el. 
 

A beruházás országosan védett területet nem érint. A Gáspár Attila Zöld Kerekasztal Egyesület, és a Gaja 

Környezetvédő Egyesület támogatja a kalandpark megvalósítását, amely turisztikai vonzerőt jelenthetne, 

és a város könnyen megközelíthető zöldövezetébe vonzaná a családokat, közösségeket. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló 22/2001. (V.28.) számú rendelet – továbbiakban: Vagyonrendelet – 21.§ (1) 

bekezdése szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgy hasznosítására nettó 20 millió Ft-ig 

pályázat írható ki, ezen értékhatár felett pedig kötelezően pályázatot kell kiírni.   

 

A pályázat kiírására a Közgyűlés rendelkezik hatáskörrel a Vagyonrendelet 22.§ (1) bekezdése alapján, a 

pályázat kiírásának szabályait a 22.§-24.§ tartalmazza. A pályázatokat a Vagyonrendelet 29.§-a alapján a 

Közgyűlés bírálja el.  

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt részletes pályázati kiírás szerint írja ki a pályázatot és a 

határozati javaslatot fogadja el.   

 

 

 

Székesfehérvár, 2012. augusztus 13. 

 

 

 

                         Dr. Cser-Palkovics András 

                                     polgármester  
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Határozati javaslat: 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 

tulajdonában lévő egyes ingatlanrészek pályázati kiírására tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2011.(V.28.) számú rendelet – 

továbbiakban: Vagyonrendelet - 21.§ (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a mellékelt Pályázati felhívás 

és Részletes pályázati kiírás szerinti tartalommal az alábbi ingatlanok egyes, a részletes pályázati kiírásban 

megjelölt területrészei bérbe adására: 

 

 

Játszó- és kalandpark kiépítésére: 
 

Székesfehérvár 7620/4 hrsz  j alrészlet (legelő)    20.095 m
2
 területrésze 

                      m alrészlet (anyaggödör)            13.639 m
2
 terület. 

 
 

 

Kiszolgáló létesítmények elhelyezésére: 
 

Székesfehérvár 7620/5 hrsz-ú  telephely      1.220 m
2
-es területrésze 

Székesfehérvár 7618/2 hrsz-ú  legelő           3.666 m
2
-es területrésze,  

Összesen:                  38.620 m
2
 terület 

 

 

A Pályázati felhívást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Fehérvár Médiacentrum hirdetési 

felületein és az Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 

 

 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság bevonásával a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző 

  Barabás Emőke igazgató 

 

Határidő:  azonnal 
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Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan pályázati kiírására tett határozati javaslat  1. melléklete 

 

 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

SZÉKESFEHÉRVÁR, VÁROSHÁZ TÉR 1. 

_________________________________________ 

 

 

 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S  

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 

Székesfehérvár, Szárcsa utcai 7620/4, 7620/5 és 7618/2 hrsz-ú ingatlanok egyes, a részletes pályázati 

kiírásban megjelölt területrészeinek (összesen 3,8 ha) bérbe adására.  

 

 

Hasznosítási funkció: játszó- és kalandpark, valamint kiszolgáló létesítményei kialakítása és 

üzemeltetése  

 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. szobában, tel: 22/537-182) 

munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13 óra között. 

 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 

 

 

     2012. szeptember 3. 9.00 óra 

 

 

 

Székesfehérvár, 2012. augusztus 17. 

 

 

 

 

       Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

             Önkormányzat Közgyűlése  
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Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan pályázati kiírására tett határozati javaslat 2. melléklete 

 

Részletes pályázati kiírás 
 

Székesfehérvár, Szárcsa utca – Sóstó Természetvédelmi Területen - 7620/4, 7620/5 és 7618/2 hrsz-ú 

ingatlanok egyes, a mellékletben jelölt részeinek bérbe adására 

 

I. Az ingatlan adatai: 

  

            Helyrajzi száma:         Székesfehérvár 7620/4 j, m alrészlet 

 Művelési ág:                     legelő, anyaggödör 

            Hasznosítható terület nagysága:       3,4 ha 

  

            Helyrajzi száma:                                      Székesfehérvár 7620/5 

            Művelési ág:                                            telephely 

            Hasznosítható terület nagysága:              1220 m
2
 

             

            Helyrajzi száma:                                       Székesfehérvár 7618/2 

            Művelési ág:                                             legelő 

            Hasznosítható terület nagysága:              3666 m
2
 

             

           Tulajdonos:           Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

            Önkormányzata (Székesfehérvár, Városház tér 1.)                                                                                          

Az ingatlan címe:          Székesfehérvár, Szárcsa utca 

 

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve:      helyi védett terület        

  

              

II. A terület részletes leírása: 

 

1. Városon belüli elhelyezkedése 

 

Az ingatlanok a megyeszékhely déli részén, a Sóstói Természetvédelmi Terület helyi védelemben 

részesülő részén helyezkednek el. A környezetre jellemző, hogy a természetvédelmi területen kiépített 

tanösvény és a természeti adottságok miatt jelentős turisztikai célpont. 

  

2. Megközelíthetőség: 

     

Az ingatlanok Székesfehérvár belterületén helyezkednek el. Megközelítés a Széchenyi úton keresztül a 

Szárcsa utcáról személygépjárművel, és a városi tömegközlekedési eszközökkel biztosított. Kerékpárúton 

is megközelíthető. A terület az M7 autópálya felől könnyen megközelíthető a Sárkeresztúri út 

igénybevételével. 

 

3. Közműellátottsága: 

 

   Az ingatlanok környezetében a Sárkeresztúri út mellett minden közmű megtalálható: vezetékes víz, 

szennyvíz csatorna, gázhálózat, és elektromos hálózat.  

 

4. Az ingatlanok adottságai: 

 

A Székesfehérvár 7620/4 hrsz-ú terület nem síkfelületű, terepegyenetlenségekkel tarkított, gyenge 

minőségű fákkal és aljnövényzettel benőtt. 
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A ingatlan keleti részén, legelő és anyaggödör művelési ágban feltüntetett alrészlet (j,m) kerülhet 

hasznosításra játszó – és kalandpark céljára. 

A Székesfehérvár 7620/5 és 7618/2 hrsz-ú ingatlanoknak a murvás út és a kerékpárút közötti 

területrészén helyezhetők el a kiszolgáló létesítmények és parkolók. 

 

 

III. A bérbeadás feltételei: 

 

Hasznosítási funkció: játszó- és kalandpark, élménypark és kiszolgáló létesítményeinek létrehozása, 

üzemeltetése 

 

A terület Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek 

szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 7/2004.(II.24.) önkormányzati rendelete 

értelmében helyi védelem alatt álló, Zkp jelű közpark. 

 

A Zkp jelű közpark övezetben a szabályozási terv szerint elhelyezhető: 

-  pihenést és a testedzést szolgáló építmények, 

-  vendéglátó-, valamint 

-  a terület fenntartásához és használatához szükséges építmények. 

 

A terület használói számára kialakított parkolók elhelyezése az Étv., az OTÉK és egyéb magasabb szintű 

jogszabályok előírásainak figyelembe vételével. 

 

Az önkormányzat részére ingyenesen biztosítani kell a játszó- és kalandpark használatát minimum 

havonta egy hétköznapon. 

 

A működéshez szükséges engedélyek beszerzése bérlő feladata. 

 

A park elnevezéséhez a bérbeadó engedélye szükséges. 

 

 

A bérleti szerződésben rögzítésre kerülő egyéb feltételek: 

 

 A kalandpark a Székesfehérvár 7620/4 hrsz-ú ingatlan j és m alrészletén; a kiszolgáló és szociális 

létesítmények valamint a parkolók a szomszédos Székesfehérvár 7620/5, illetve 7618/2 hrsz-ú ingatlanok 

egy részének igénybevételével helyezhetők el.  

 Bérlő saját költségén vállalja a beruházás megvalósítását, a szükséges közművesítést és beépítést a 

környezetvédelmi szempontok /314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet/ messzemenő figyelembe vételével.  

 A szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése bérlő feladata, költsége és felelőssége, melyek 

biztosítását a tulajdonos nem vállalja, érte felelősséget nem vállal. 

 A Bérlő a tervezett beruházást egy éven belül köteles megkezdeni és további egy éven belül 

befejezni azt. Amennyiben e feltételeknek nem tesz eleget, az a bérleti szerződés bontó feltétele. 

 A bérleti jogviszony időtartama: a bérleti szerződés megkötésétől számított 20 év. Felek a bérleti 

jogviszony lejárta előtt újra tárgyalják a meghosszabbítás lehetőségét, ha a tárgyalás nem vezet 

eredményre, a bérleti jogviszony megszűntével egyidejűleg a beruházást a Bérlő minden ellenszolgáltatás 

nélkül Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonába átadja.  

 Ráépítéssel a ráépítő nem szerezheti meg a föld tulajdonjogát. 

 

 

IV. Az ingatlan bérleti díja, ajánlati kötöttség: 

Az ingatlan bérleti díjára a pályázónak ajánlatot kell tenni. 

A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 90 napig kötve van.  
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V. A pályázat benyújtási határideje: 

 

2012. szeptember 3.  9.00 óra 

 

A beérkezett ajánlatokról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat benyújtására nyitva 

álló határidő lejártát követő legközelebbi rendes ülésén, de legkésőbb 60 napon belül dönt.  

 

 

VI. A pályázat eredményhirdetése 
 

A kiírt határidőre beérkezett pályázatokról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. 

 

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának szempontjai:  - megajánlott bérleti díj 

                                                                   - az önkormányzat részére biztosított                                       

ingyenes használat időtartama. 

 

A pályázat eredményéről a döntést követő 15 napon belül kerülnek értesítésre a pályázók. 

 

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot. 

 

 

VII. A pályázat érvényességének feltételei: 

 

Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges: 

(összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva) 

 

 rövid műszaki leírás, látványterv, parkolóhelyek száma, a megvalósítandó beruházásról, 

 jelentkezési lap, 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány, 

 gazdasági társaság esetén igazolás arról, hogy nincsen köztartozása (adó, illeték, TB járulék), 

 a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás feltételeinek elfogadásáról, 

 ajánlat a bérleti díjra. 

 

Amennyiben a szükséges adatok hiányosak, a pályázatot érvénytelennek tekintjük.  A pályázati adatokat 

bizalmasan kezeljük. A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri 

Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája ad telefonon (22/537-182), személyes érdeklődés esetén 

ügyfélfogadási időben (II. em. 61/a. szoba, ügyintéző: Mészáros Katalin) 
 

A pályázat sértetlen borítékban adható le: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Iroda Székesfehérvár, Városház 

tér 1. II. emelet 61/a. számú irodájában. 

 

A borítékra kérjük ráírni: 

 

„ Székesfehérvár, Sóstó játszó- és kalandpark pályázat” 

 

Székesfehérvár, 2012. augusztus 17.+9 

       Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

            Önkormányzat Közgyűlése 
Mellékletek: 

 tulajdoni lap másolatok 

 Szabályozási terv kivonat 


