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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2018. november 27-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés Gyulakeszi belterület 1005/1; 1005/2; 1005/3 és 1005/4. hrsz-ú  
  ingatlanok hasznosítása ügyében 
Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
  Molnár Károly csoportvezető 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Zsinkaikert utca végében lakótelkek céljára kialakított Gyulakeszi 1005/1, 1005/2, 1005/3 és 
1005/4 helyrajzi szám alatti építési telkek, Gyulakeszi Község Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonát képező, „kivett, beépítetlen” rendeltetésű ingatlanok.  
Az ingatlanok az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
6/2013.(V.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. mellékletében az üzleti vagyon 
besorolás alatt, a 13-16 sorszám alatt vannak nyilvántartva. 
Az Ör.  16. §. (2) bekezdése szerint a vagyontárgy értékesítése 6 hónapnál nem régebbi forgalmi 
értékbecslés alapján történhet. Ennek megfelelően megrendeltük az értékmeghatározó 
szakvéleményt, amely 2018. október 26. keltezéssel elkészült.  
A Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda az alábbiak szerint állapította meg az egyes 
ingatlanok piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékét:  

sorszám helyrajzi 
szám terület (m2) Alsó ár (Ft) 

-15 % 
becsült piaci 
közép ár, (Ft) 

felső ár (Ft) 
+15 % 

1. 1005/1 913 2.210.000.- 2.600.000.- 2.990.000.- 

2. 1005/2 942 2.295.000.- 2.700.000.- 3.105.000.- 

3. 1005/3 969 2.380.000.- 2.800.000.- 3.220.000.- 

4. 1005/4 1013 2.465.000.- 2.900.000.- 3.335.000.- 

A fenti értékek nettó árak, ÁFA összegét nem tartalmazzák. Ameddig az Önkormányzat 
alanyimentes körbe tartozik, az ÁFA mértéke 0.- Ft.   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyulakeszi belterület 1005/1, 1005/2, 1005/3 és 
1005/4 helyrajzi szám alatti építési telkeket hasznosításra jelölje ki.  
A szakvélemény figyelembevétele alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület az ingatlanok 
vételár-mértékének alsó határát minimum az alábbi összegekben határozta meg: 

1. 1005/1 hrsz nettó 2.250.000.- Ft  
2. 1005/2 hrsz nettó 2.300.000.- Ft 
3. 1005/3 hrsz nettó 2.400.000.- Ft 
4. 1005/4 hrsz nettó 2.500.000.- Ft 

Hasznosítás módját nyílt ajánlati eljárás keretében lefolytatott értékesítés formájában javaslom 
meghatározni.  



Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
                 HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az üzleti vagyonai közé sorolt Gyulakeszi, 1005/1 
helyrajzi szám alatti 913 m2 területű, 1005/2 helyrajzi 
szám alatti 942 m2 területű, 1005/3 helyrajzi szám alatti 
969 m2 területű és az 1005/4 helyrajzi szám alatti, 1013 
m2 területű belterületi ingatlanokat hasznosításra kijelöli.  

Hasznosítás módja nyílt eljárás keretében lefolytatott 
értékesítés (adásvétel). 

Az ingatlanok vételárának alsó értékét  

1. 1005/1 hrsz esetében nettó 2.250.000.- Ft-ban  
2. 1005/2 hrsz esetében nettó 2.300.000.- Ft-ban 
3. 1005/3 hrsz esetében nettó 2.400.000.- Ft-ban 
4. 1005/4 hrsz esetében nettó 2.500.000.- Ft-ban  

határozza meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan 
értékesítésével kapcsolatban az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 
szóló 6/2013.(V.3.) önkormányzati rendeletben előírt 
intézkedéseket megtegye.  

      Határidő:  azonnal 
      Felelős: polgármester 
 
Gyulakeszi, 2018. november 21. 
 
        Szennyainé Kovács Veronika 
                       polgármester 


