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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. május 15-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/1 hrsz-u ingatlan értékesítése ügyében  
  hozott 21/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat módosításáról 
Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
  Molnár Károly csoportvezető 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésén a 21/2019. 
(III.27.) számú határozatával, a beérkezett vételi ajánlat alapján az 1005/1 helyrajzi számú 
ingatlan vásárlójaként Németh Diána ajánlattevőt jelölte ki.  
A kijelölt vásárló, Németh Diána a 2019. április 23-ra keltezett, de a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz 2019. április 25. napján benyújtott kérelmében a határozat 
módosítását kérelmezte, mert a telket Sütő Dávid 8300 Tapolca, Vajda J. u. 17. szám alatti 
lakossal közösen szeretnék megvásárolni. A kérelmében 50-50 %-ban kérte a tulajdoni arányukat 
meghatározni. 
Az eredeti határozatot a vásárlók személyében történt változás miatt módosítani kell.  
Az értékesítésre kijelölt Gyulakeszi belterület 1005/1. helyrajzi számú 913 m2 területű „kivett 
beépítetlen terület” rendeltetésű ingatlan Gyulakeszi Község Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonát képezi.  
Az ingatlanok az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
6/2013.(V.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. mellékletében az üzleti vagyon 
besorolás alatt van nyilvántartva a 13. sorszáma alatt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelem alapján az 1005/1 helyrajzi számú ingatlan 
vásárlójaként 1/2 -1/2 arányban Németh Diána és Sütő Dávid jelölje ki.  
Hatalmazzon fel arra, hogy a Gyulakeszi, belterület 1005/1 helyrajzi szám alatti ingatlan 
adásvételi szerződését az ajánlatban meghatározott összegű vételárért aláírjam.  
    
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az üzleti vagyonai közé sorolt Gyulakeszi 1005/1 helyrajzi 
szám alatti belterületi ingatlant  

Németh Diána (8286 Gyulakeszi, Csobánchegy 050/4.) és 
Sütő Dávid (8300 Tapolca, Vajda J. u. 17.) részére  

1/2-1/2 arányban adásvétel útján értékesíti. 

Megállapítja, hogy az ingatlan forgalmi értéke a 2018. 
október 26-án kelt értékmeghatározó szakvélemény alapján 
minimum 2.210.000.- Ft.  



Az ingatlan vételárát az eredetileg megajánlott 2.300.000.- 
Ft összegben határozza meg.  

Az ajánlattevő az adásvételi szerződést a döntés közlését 
követő 30 napon belül köteles megkötni. Amennyiben az 
ajánlattevő mulasztása miatt a szerződéskötés határidőn 
belül nem jön létre, Gyulakeszi Község Önkormányzata a 
vételi ajánlat elfogadásától elállhat.  

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos feladatok előkészítésével és a szerződés 
aláírásával.  

 
  Határidő:  2019. május 31.   
  Felelős: polgármester 
 

Gyulakeszi, 2019. május 13. 
 
 
 
 
         Szennyainé Kovács Veronika 
                       polgármester 

 


