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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata tulajdonát képezi a Gyulakeszi, 32/1. helyrajzi 
számú, természetben Gyulakeszi, Kossuth u. 32. szám alatt lévő 1571 m² térmértékű 
belterületi ingatlan 1226 m² telekterülettel. Az ingatlan per- igény és tehermentes. 
 
 Az ingatlanban egykor iskola működött, annak bezárását követően viszont évek óta 
üresen áll, állaga évről évre romlik. Jelentős mértékű felújítás utoljára az iskola 
működése idejében történt. Az épület állagmegóvása érdekében elengedhetetlen a 
hasznosítása.  
 
Az ingatlan hasznosítása céljából értékbecslést idén augusztusban értékbecslést 
készíttettünk. Az értékbecslő a terület vételárát 3.200.000.-Ft összegben, az épület 
vételárát 24.600.000.-Ft-ban határozta meg. 
 
Az elmúlt években több vállalkozó is jelzett bérleti, illetve vételi szándékot az 
ingatlanra de annak pályáztatás útján történő hasznosítására már nem került sor. Az 
érdeklődőkre tekintettel az ingatlan hasznosításával kapcsolatban értékesítési és 
bérleti konstrukciót is kidolgoztunk.  
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. 
(V.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) előírásai szerint az 
ingatlan hasznosítására való kijelölését a képviselő-testületnek kell megtennie. 
 
A vagyonrendelet  22. § (1) bekezdése szerint  az ingatlan pályázati eljárás keretében 
hasznosítható. 
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A vagyonrendeletünk értelmében az ingatlan jelenleg a korlátozottan forgalomképes 
vagyonkörbe tartozik. Emiatt rendeletünket egy másik előterjesztés keretében 
módosítjuk, és az iskola épületét forgalomképes vagyonná nyilvánítjuk. A 
vagyonrendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően lesz lehetőségünk a pályázat kiírására. 
 
Önkormányzatunk célja az ingatlan hasznosításával kapcsolatban olyan befektető 
megtalálása, aki az ingatlan megszerzése után azt vállalkozási céllal kívánja 
hasznosítani.  
 
Fent leírtak alapján az ingatlant bérletre és adásvételre is meg kell hirdetnünk 
pályázat útján. A beérkezett ajánlatokat mérlegelve el tudjuk majd dönteni, hogy 
bérbeadjuk vagy eladjuk-e az ingatlant, ennek eldöntéses után pedig kiválasztjuk az 
önkormányzat számára összességében véve legelőnyösebb ajánlatot melyiket 
választjuk majd ki. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  

                                                 HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Gyulakeszi, 32/1 helyrajzi számú ingatlant – annak 
forgalomképes vagyonelemmé nyilvánítását követően - 
hasznosításra kijelöli. Az ingatlan bérbeadása és 
adásvétel útján történő értékesítés céljára is pályázati 
eljárást kíván kezdeményezni, majd mindkét pályázati 
eljárás lefolytatását követően az önkormányzat számára 
összességében legelőnyösebb ajánlat elfogadásával fog 
dönteni a hasznosítás módjáról. 
 
Az ingatlan értékét az elkészített ingatlanbecslési 
szakvélemény alapján 27.800.000,- Ft összegben 
határozza meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérletre és az 
adásvételre vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
és a pályázati eljárás lefolytatására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2017. november 3. 
 
 

Szennyainé Kovács Veronika 
polgármester 
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