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Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. április 20-i ülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

a Felcsút külterületi 02/2. és 02/3. helyrajzi számú ingatlanok értékesítése 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Korábbi ülésünkön már döntést hoztunk a hat önkormányzat közös tulajdonában álló, Felcsút 

község közigazgatási területén elhelyezkedő, Felcsút külterületi 09/17., 09/16., 02/4., helyrajzi 

számú ingatlanokon fennálló 1/6-1/6 arányú tulajdonrészünk Felcsút Községi Önkormányzat 

részére történő értékesítéséről forgalmi értékbecslés alapján meghatározott vételáron.  

Az adásvételi szerződés előkészítése során felmerült, hogy a fenti ingatlanokhoz hasonló módon az 

érintett önkormányzatok közös tulajdonában álló Felcsút külterületi 02/2. és 02/3. helyrajzi számú, 

a csapadékvíz-rendszerhez tartozó ingatlanok is kerüljenek Felcsút tulajdonába, így 

önkormányzatunk a továbbiakban nem rendelkezne tulajdoni hányaddal más önkormányzat 

közigazgatási területén.  

Ezek az ingatlanok jelenlegi állapotukban jelentős piaci értéket állaguk és övezeti besorolásuk 

alapján nem képeznek, de az egyes önkormányzatok eltérő vagyonhasznosítási szabályai alapján 

Felcsút önkormányzata úgy határozott, hogy erre a két ingatlanra is forgalmi értékbecslést szerez 

be, és az ebben megállapított piaci értéket ajánlja fel a tulajdonrészek megváltási áraként. (Az 

értékbecslést az előterjesztéshez mellékeltem.) 

Ennek megfelelően az önkormányzatunk 1/6 arányú tulajdonrésze alapján a 02/2. helyrajzi számú 

ingatlan esetében 52.565.- Ft, a 02/3. helyrajzi számú ingatlan esetében pedig 60.600.- Ft 

vételárhoz juthat hozzá. 

 

Úgy vélem, hogy célszerű a tulajdonjogi rendezés megvalósítása és tiszta tulajdoni viszonyok 

létrehozása, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem szerint hagyja jóvá az 

alábbi határozati javaslatot! 

 

Alcsútdoboz, 2015. április 1. 

   Tóth Erika 

 polgármester 

Határozati javaslat 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (IV.20.) számú határozata 

a Felcsút külterületi 02/2., és 02/3. helyrajzi számú ingatlanok 1/6-1/6 tulajdonrészének értékesí-

téséről Felcsút Községi Önkormányzatnak 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút külterületi 02/2., és 02/3. hely-

rajzi számú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetésével kapcsolatban az alábbi dön-

tést hozza: 
 

1., A Felcsút külterületi 02/2. helyrajzi számú ingatlan független ingatlanforgalmi értékbecslés által 

meghatározott piaci értékét elfogadja és annak 1/6 tulajdonrészét Felcsút Községi Önkormányzat-

nak 52.565.- Ft-os megváltási áron értékesíteni kívánja.  

2., A Felcsút külterületi 02/3. helyrajzi számú ingatlan független ingatlanforgalmi értékbecslés által 

meghatározott piaci értékét elfogadja és annak 1/6 tulajdonrészét Felcsút Községi 

Önkormányzatnak 60.600.- Ft-os megváltási áron értékesíteni kívánja.  

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fent említett ingatlanok adásvételével 

kapcsolatos szerződések aláírására, azzal, hogy az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíja a közös 

tulajdon megszüntetését kezdeményező Felcsút Községi Önkormányzatot terheli. 
 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 


