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Előterjesztés címe és tárgya: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése  

 

 

 

 

    

 

Tárgykört rendező jogszabály:    
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Farkas Nóra ügyintéző 

     

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatát megkereste Ács Gyula 8087 Alcsútdoboz, Szabadság 

utca 1/16. szám alatti lakos, hogy az Alcsútdoboz belterületi 140. és 141. helyrajzi számú 

kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 1652 m
2
, illetve 1926 m

2
 területű ingatlanokat meg 

kívánja vásárolni. Jelenleg haszonbérleti szerződéssel rendelkezik a megjelölt ingatlanok 

vonatkozásában 2012. június 1-től 5 év időtartamra, mely a 2017. május 31. napjával jár le.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a szerint:  

 

Mötv.: „108. § A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon 

birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, 

fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott 

módon engedhető át másnak.” 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a kimondja, hogy:  

 

„13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 

tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár 

feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak 

versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 

részére lehet.” 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, 

a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 7/2013. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a úgy rendelkezik, hogy  

„2. § (1) Az Önkormányzat üzleti vagyonát képező ingó és ingatlan vagyontárgy 

elidegenítése, cseréje, önkormányzat részére ellenérték fejében történő megszerzése, 

értékpapír és üzletrész elidegenítése és megszerzése tekintetében  

a) 2 millió forint értékhatárig a polgármester,  

b) 2 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület jogosult dönteni.” 

 

Ugyanezen rendelet 6. § (2) bekezdése alapján – amennyiben az Önkormányzat a 140. és 141. 

hrsz.-ú kivett, beépítetlen terület besorolású belterületi ingatlanok értékesítéséről határoz –

pályázati felhívást kell közzétenni az alábbiak tartalommal: 

 

„5. § (3) A pályázat felhívásnak tartalmaznia kell a következőket:  

a) a kiíró megnevezését, 

b) a kiíró székhelyét, 

c) a pályázati eljárás tárgyát, 

d) a pályázati eljárás célját, 

e) az elbírálásra kerülő tartalmi elemeket, 

f) a pályázat elbírálása során alkalmazott bírálati szempontokat, 

g) a pályázaton való részvétel feltételeit 

h) az ajánlati kötöttség időtartamát, 

i) a pályázati ajánlat benyújtásának helyét, 

j) a pályázati ajánlat benyújtásának módját,  

k) a pályázat beadásának határidejét  



l) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennel nyilvánítsa és  

m) pályázat elbírálásának határidejét.” 

A pályázatot legalább egy Fejér megyei napilapban, a község hirdetőtábláján és az 

önkormányzati hivatal honlapján legalább 8 napig kell közzétenni.  

A rendelet 8. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „az önkormányzati ingatlanvagyon 

értékesítése, megterhelése, hasznosítása esetén a vagyontárgy értékét az alábbiak szerint kell 

meghatározni: 

a) Önálló felépítményes ingatlan esetén az értékesítésről szóló döntést meghozatalát 

megelőző hat hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecslés szükséges.  

b) Telekingatlan esetében a forgalmi érték meghatározásánál 3 hónapnál nem régebbi 

forgalmi értékbecslés az irányadó.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokok alapján döntsön a földterületek 

értékesítési szándékáról.  

 

Alcsútdoboz, 2016. január 28. 

 

Tisztelettel: 

 

                                                                 Tóth Erika 

                                              polgármester 
 

 

Határozati javaslat 

A.,  

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2016. (II.1.) számú határozata 

Az Alcsútdoboz belterületi 140., és 141. helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos 

tulajdonát képező Alcsútdoboz belterületi 140. és 141. helyrajzi számú kivett, beépítetlen 

terület besorolású ingatlanokat nem kívánja értékesíteni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

Határozati javaslat 

B., 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2016. (II.1.) számú határozata 

Az Alcsútdoboz belterületi 140., és 141. helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről  

 

1. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

kizárólagos tulajdonát képező Alcsútdoboz belterületi 140. helyrajzi számú,1652 m
2
 

nagyságú és az Alcsútdoboz belterületi 141. helyrajzi számú, 1926 m
2
 nagyságú, kivett 

beépítetlen terület besorolású ingatlanokat értékesíteni kívánja.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy értékesítéshez az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 7/2013. (VII.31.) 

önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értékbecslést beszerezze.   



 

3. Az értékbecslést követően felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét 

képező pályázatot írja ki.  

 

4. A pályázat meghirdetésre kerül legalább egy Fejér megyei napilapban, a község 

hirdetőtábláján és a község www.alcsutdoboz.hu című honlapján. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

HIRDETMÉNY 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

ÖNKORMÁNYZATI  INGATLAN  ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a kizárólagos tulajdonát 

képező 

Alcsútdoboz belterületi 140., 141. hrsz.-ú ingatlanok  

értékesítésére. 
 

 

     a)  A kiíró megnevezése: Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

 

     b) A kiíró székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 

 

c) A pályázati eljárás tárgya: „Az Alcsútdoboz belterületi 140., 141. hrsz-ú ingatlanok 

értékesítése 

 

 ca) A 140 helyrajzi számú ingatlan bruttó irányára: … ,- forint 

cb) A 141 helyrajzi számú ingatlan bruttó irányára: … ,- forint 

 

d) A pályázati ajánlat benyújtásának helye: Alcsútdoboz Település Önkormányzata 8087 

Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 

 

e) A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 

kérjük ráírni: „Pályázat Alcsútdoboz ……hrsz.-ú ingatlan vételére”. 

 

     f) A pályázat bontásának helye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 

 

     g) A pályázat beadásának határideje: 2016. március 31. 

 

h)  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30. 

 

i) Több érvényes pályázat esetén az a pályázó kerül kiválasztásra, a magasabb vételárat 

ajánlja az ingatlanokért.  

 

j) Alcsútdoboz Település Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot 

indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

http://www.alcsutdoboz.hu/


 

Tóth Erika 

Alcsútdoboz Település Polgármestere 
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