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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. július 2-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/3. hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében 
Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
  Molnár Károly csoportvezető 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, Gyulakeszi belterület 
1005/3 helyrajzi szám alatti 969 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” rendeltetésű ingatlant a 
Képviselő-testület a 22/2019.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozatával Körmendi Dávid 
ajánlattevő részére adásvétel útján értékesítésre kijelölte. A határozat értelmében a 
szerződéskötésre az ajánlattevőnek 30 nap áll rendelkezésre.  
Tekintettel arra, hogy az adásvételi szerződés nem jött létre, levélben megkerestük a vásárlót és 
felhívtuk, hogy a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozzon arról, hogy a vételi 
szándékát fenntartja-e. A levelet 2019. május 28-án átvették. Válasz a mai napig nem érkezett.  
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a vételi ajánlatot elfogadó határozatát vonja 
vissza, továbbá ismételten döntsön az ingatlan hasznosításáról.  
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 6/2013.(V.3.) Önkormányzati rendeletünk 16. §. (2) bekezdése értelmében 
értékesítés csak 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján történhet. A jelenlegi 
értékbecslés 2018. október 26-i, ezért új értékbecslést kell beszerezni.  
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 
       
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az üzleti vagyonai közé sorolt Gyulakeszi 1005/3 
helyrajzi szám alatti belterületi ingatlan Körmendi Dávid 
ajánlattevő részére adásvétel útján történő értékesítéséről 
szóló 22/2019.(III.27.) számú határozatát visszavonja. 

 
     
 Határidő:  azonnal 
 Felelős: polgármester 

 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
II. 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az üzleti vagyona körébe sorolt Gyulakeszi, 1005/3 
helyrajzi szám alatti 969 m2 területű belterületi ingatlant 
hasznosításra kijelöli 

Hasznosítás módja nyílt eljárás keretében lefolytatott 
értékesítés (adásvétel). 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan 
értékesítéséhez szükséges ingatlanszakértői értékbecslést 
megrendelje.  

 
     
 Határidő:  2019. július 5.  
 Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
Gyulakeszi, 2019. június 27. 
 
 
       Szennyainé Kovács Veronika 
        polgármester 
 
 


