
                             Pályázati Hirdetmény 

 

 

 

Tarcal Község Önkormányzata (3915. Tarcal, Fő u. 61.) értékesítésre meghirdeti a  

tulajdonában álló Tarcal Belterület 227/1 hrsz-ú, természetben Tarcal Fő u. 4/1. szám alatti, 

kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányadú, 1.771 m2 nagyságú lakóingatlant 

minimálisan 7.500.000 Ft-ért, azaz Hétmillió ötszázezer forintért. 

A vételárat egy összegben, a szerződés megkötésével egyidejűleg kell a vevőnek az 

önkormányzat által megadott bankszámlára átutalni, vagy a házipénztárba befizetni.  

 

A pályázati anyag a www.tarcal.hu honlapról letölthető, vagy a Tarcali Közös Önkormányzati 

Hivatal Titkárságán átvehető. 

 

A pályázat, vételi ajánlat benyújtásának határideje: 2022. április 30. 

 

A pályázatot zárt borítékban, kettő példányban a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

Titkárságán kell leadni.  

 

Az értékesítésre kerülő ingatlanról bővebb felvilágosítás munkaidőben 

 

Butta László polgármestertől 

 

vagy 

 

Dr. Kovács Zoltán jegyzőtől kérhető 

  

a 06/47 580-444 telefonszámon, vagy személyesen.  

 

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.  

 

I. Az ingatlan jellemzői 

 

I.1 Területi, tulajdoni viszonyok 

 

Az ingatlan helye:    Tarcal Fő út 4/1. 

Helyrajzi szám:    227/1 

Művelési ág:     lakóház, udvar 

Telek területe:     1.771 m² 

Tulajdonos:  Tarcal Község Önkormányzata  

3915 Tarcal Fő út 61.  

Tulajdoni hányad:  1/1 

Tulajdoni lap kiállításának időpontja: 2022. március 09. 

http://www.tarcal.hu/


Térképmásolat kiállításának időpontja:       2022. március 09.     

 

A tulajdoni lapon széljegy nem szerepel, az ingatlan tehermentes. 

A mellékelt térképmásolatról megállapítható, hogy a lakóépület egy része a szomszédos, 226 

helyrajzi számú beépítetlen területre épült, ezzel a túlépítés esete állt elő. 

A telken található szilárd falú garázs a térképnyilvántartáson nincs feltüntetve. 

Az ingatlan helyi zónabesorolása Lke 1.4 kertvárosias lakóterület; beépítési mód oldalhatáron 

álló; a legkisebb telekméret 800 m²; a beépíthetőség maximum 30 %; a megengedett 

legnagyobb építménymagasság 4,5 m. 

 

 

I.2 A fekvés, a környezet, az ingatlan leírása, jellemzése 

      

    

Tarcal község Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti szélén, a tokaji járásban helyezkedik el, 

Tokajtól 9 km-re, Szerencstől 13 km-re található. Közúton a 38-as főútról közelíthető meg. 

Vasúton a Budapest-Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vonalon érhető el, a 

településnek az említett vonalon vasútállomása van. A község helyközi és távolsági járatokkal 

az autóbusz tömegközlekedésbe is be van kapcsolva.  

Utolsó becsült népessége 2.840 fő (2019). 1960-tól (4.077 fő) a lakosságszám folyamatosan 

csökkent, az utóbbi öt évben a csökkenés üteme lelassult (2015-ben 2.866 fő). 

A munkaképes korú lakosok foglalkoztatását a település gazdaságföldrajzi helyzete alapvetően 

meghatározza. Tarcal a tokaji borvidék Világörökség részének magterületéhez tartozik, ahol 

sok évszázados hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek és borászatnak. A településen több, 

az ágazathoz kötődő vállalkozás működik. Magyar, illetve külföldi támogatással számos 

pincészet, szőlőterület újjáépült. 

A munkaképes lakosság a közigazgatás intézményeiben, a helyi gazdasági vállalkozásokban, a 

kereskedelemben, a turisztikai vendéglátásban és a szolgáltatásban találnak munkalehetőséget. 

Tarcalon a munkanélküliségi relatív mutató 2021 márciusában 14,83 %, az országos átlaghoz 

viszonyított szorzó 3,13. A munkavállalási korú lakosok száma 1.827 fő, a regisztrált 

álláskeresők száma 271 fő (Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat). 

A településen az infrastruktúra teljesen kiépült. A községben Önkormányzat, orvosi rendelő, 

könyvtár, védőnői szolgálat, iskola, óvoda, idősek otthona, gyógyszertár, posta működik.  

A kereskedelmi alapellátás biztosítására több üzlet áll a lakosság rendelkezésére. A településen 

a minőségi turizmust kiszolgáló egy négycsillagos és egy ötcsillagos szálloda épült. 



A község építészeti emlékei a Rákóczi család nevéhez köthető. Hangulatos mezővárosi 

jellegével, geológiai képződményeivel, a természetvédelmi területen fellelhető növény- és 

állatritkaságaival, téli és nyári sportolási, turisztikai lehetőségeivel nagy a vonzóereje. 

A település 2014-ben állíttatta fel Európa legnagyobb Áldó Krisztus szobrát, a szobor az őt 

körülvevő sétánnyal a vallási turizmus egyik állomása. (Forrás: Wikipédia) 

Az értékelt ingatlan Tarcal belterületén, a település központjától 700 méterre, közvetlenül a 

települést átszelő alacsonyabb rendű közút mentén található. 

Közvetlen környezetében kertes családi házak épültek. 

A település közintézményei, alapfokú ellátási egységei egy km távolságon belül vannak. 

Az ingatlan előtt szilárd burkolatú járda vezet. Ivóvíz, szennyvíz közmű, háromfázisú 

elektromos hálózat, vezetékes telefon és gázközmű be van kötve. 

 

A telek ÉK – DNy-i fekvésű, sík felszínű, alakja egyenes oldalakkal határolt szabálytalan 

hatszög. Az utcafronti részen az eredetileg téglalap alakú területből telefon szerelvényház 

elhelyezésére alakították ki a 226 helyrajzi számú telket. 

A térképmásolatból megállapítható, hogy a lakóépület túlépítés következtében a szomszédos, 

226 helyrajzi számú beépítetlen területre átnyúlik.  

A telek körbe van kerítve. Az utcafrontot kis- és nagykapuval ellátott, betonlábazatos, 

acélanyagú kerítésmezős kerítés zárja le. A többi telekhatár kerítése fa-, acél- illetve 

vasbetonoszlopos, drótfonatos szerkezetű, helyenként sérült, hiányos műszaki állapotú. 

Az udvaron szőlő, mogyoróbokor, cseresznye- és meggyfa, az előkertben tujafa és egyéb 

dísznövények képezik az ingatlan növényzetét. A kertet az önkormányzat hasznosítja 

konyhakerti növények termesztésével. A kert az udvartól kerítéssel el van választva. 

A telken lakóépület, garázs és kétrészes baromfi ól található. 

 

A lakóház 1972-ben épült, szabadon álló beépítéssel. Az előkertes, alápincézetlen, egyszintes, 

magastetős épület hasznos alapterülete 80,7 m². 

Alapozása beton sávalap, teherhordó falszerkezete bodrogkeresztúri tufa falazó elemből 

készült. Födémje pórfödém, alsó-felső deszkázattal, a mennyezet kettős nádazással, vakolattal 

képzett. A tetőszerkezet fa szerkezetű, kétállószékes, a tetőidom sátortető, hornyolt cserép 

fedéssel. Az épületről ereszcsatorna vezeti le a csapadékvizet. 

A homlokzat dörzsölt kőpor színezéssel, a lábazat cementhabarcs vakolással készült. 

A lakóház helyiségeinek funkcionális kapcsolatát a mellékelt alaprajz, a padlóburkolatokat, a 

falak felületképzését, a helyiségek megnevezését és méreteiket, belmagasságukat a 

helyiséglista tartalmazza. 

A lakóházba az előtéren keresztül juthatunk be. Az előteret a kiskaputól vezető járdán az 

előtetővel fedett teraszról közelíthetjük meg. Az acélszerkezetű korláttal védett teraszra hat 



lépcsőfok vezet. Az előtér a közlekedőből van leválasztva, attól mélyen üvegezett, 

acélszerkezetű tolóajtó választja el.  

A nyílászárók fa szerkezetűek, a belső ajtók egyszárnyúak, félig üvegezett, illetve teli kivitelben 

készültek. Az utcafronti szoba ablakok háromszárnyú, az udvarra néző szoba és a konyha 

ablaka kétszárnyú, a WC, a fürdőszoba és a spájz ablak egyszárnyú kivitelű nyílászáró. 

A két- és háromszárnyú ablakok redőnnyel fel vannak szerelve. 

A lakóház egyedi fűtésű, a három szoba, a konyha és a fürdőszoba gázkonvektoros fűtéssel van 

felszerelve. A használati melegvíz ellátást gázbojler biztosítja. 

A lakásfelszerelések működőképesek, a mosogató kivételével hiánytalanok.  

A lakóház komfortos fokozatba tartozik. 

 

A lakóház műszaki állapota korának megfelelő.  

A garázs 26 m² hasznos alapterületű, különálló épület, mely a térkép nyilvántartáson nincs 

feltüntetve. Beton sávalapra épült, falazatát bodrogkeresztúri tufa falazó elemből készítették. A 

félnyereg tetőidomú, födém nélküli, fa szerkezetű tetőt eternit hullámpala fedi.  

A helyiség aljzata simított beton, falfelülete vakolt, homlokzata kőpor színezésű. 

A garázson kétszárnyú, acélszerkezetű, deszkaborítású ajtó van. Ereszcsatornával nincs 

felszerelve.  

A garázs folytatásában épült a 10 m² hasznos alapterületű kétrészes baromfi ól.  Az ólhoz 18 

m²-es kifutó tartozik. A kifutó kerítése betonoszlopos, drótfonatos.  

Az épület beton sávalapra épült, falszerkezete vegyesen kisméretű tégla és tufa falazó elemből 

készült. Az épület félnyereg tetős, eternit hullámpala fedésű. Egy fiókjának aljzata simított 

beton, a másik fiók és a kifutó aljzata döngölt agyag. 

A tetőfedés eternit hullámpala helyenként sérült. 

 

 

Helyiséglista 

 

 

Helyiségek 

Nettó 

terü-

let 

(m²) 

Hasznos 

alapterület 

(m²) 

Redukált 

alapterü- 

let (m²) 

Padozat 

burkolat 

Felület-

képzés 

Belma-

gasság (m) 

Előtér 1,8 1,8 1,8 kerámia tapéta 2,54 

Közlekedő 9,6 9,6 9,6 kerámia tapéta 2,58 

Szoba 20,7 20,7 20,7 parketta festés 2,50 



Szoba 20,7 20,7 20,7 parketta festés 2,54 

Szoba 11,5 11,5 11,5 parketta tapéta 2,56 

Konyha 8,1 8,1 8,1 kerámia 
tapéta, 

falicsempe 
2,54 

Spájz 2,3 2,3 2,3 kerámia festés 2,62 

Fürdőszoba 4,6 4,6 4,6 kerámia 
festés, 

falicsempe 
2,61 

WC 1,4 1,4 1,4 kerámia 
festés, 

falicsempe 
2,62 

Összesen 80,7 80,7 80,7 - - - 

 

 

I.3 Alaprajz 

 

 

 

 

 

 



 



 



I.4 A pályázatok elbírálása 

 

A beérkezett ajánlatok a pályázati határidő lejárát követő 8 napon belül felbontásra 

kerülnek, majd azokat 30 napon belül a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

véleményezi. A bizottság értékelése alapján elutasításra kerülnek azok az 

ajánlatok, amelyek a kiírás feltételeinek maradéktalanul nem felelnek meg. 

Az elbírálásra alkalmas ajánlatok benyújtóival a Képviselőtestület tárgyalást 

folytat, s az összességében legelőnyösebb ajánlatot tett pályázóval szerződést köt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


