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Tárgy:  Javaslat ingatlan értékesítésre 
Tisztelt Bizottság! 

 
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a budakalászi 2474 helyrajzi számú, természetben a 
Gyümölcs utcában található, kivett lakóház és udvar művelési ágú, 1047 m2 térmértékű, kb. 12 m 
szélességű, 85 m hosszúságú ingatlan, melyen egy 40 m2 alapterületű bontandó épület áll. Az 
Önkormányzat a legutóbbi bérlő távozásáig, 2016. április 13 –ig bértelekként hasznosította az 
ingatlant.  
Battyáni Balázs 2016. 07. 11-én 10.000.000,- Ft-os vételi ajánlatot nyújtott be az Önkormányzathoz, 
melyet 1.000.000,- Ft előleg befizetésével és 9.000.000,- Ft MKB Bank hitel igénybevételével kíván 
teljesíteni. A banki hitelhez előszerződés aláírása szükséges.   
A független szakértő által 2016. június 6-án készített értékbecslés 9.830.000,- Ft forgalmi értéket 
állapított meg az ingatlanra vonatkozóan.  
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
23/2015. (X.30.) számú önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés b) pontja szerint az 5 millió Ft-ot 
meghaladó, legfeljebb 25 millió Ft értékhatárig az elidegenítésről szóló döntés a PVB hatáskörébe 
tartozik.  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az 
épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően 
illeti meg.  
(5) bekezdése alapján az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi 
lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a 
nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül 
nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a 
szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény 
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
Melléklet:    

 Vételi ajánlat, Tulajdoni lap, Ingatlan értékbecslés  

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága a budakalászi 2474 
helyrajzi számú, természetben a Gyümölcs utcában található, kivett lakóház és udvar művelési ágú, 
1047 m2 térmértékű ingatlant értékesíti Battyáni Balázs (2011 Budakalász, Gerinc utca 2472.) részére 
10.000.000,- Ft vételáron. Vevő a vételár kifizetését banki hitel igénybevételével teljesíti. Felek 
adásvételi előszerződést kötnek, melynek aláírásakor Vevő a vételár terhére 1.000.000,- Ft összegű 
előleget köteles megfizetni.  
A végleges adásvételi szerződés aláírására és ugyanakkor a fennmaradó 9.000.000,- Ft vételárrész 
kifizetésére a banki hitel megérkezését, valamint a szerződés tárgyára vonatkozó elővásárlásra 
jogosult nyilatkozatát követően kerül sor. 
A szerződés megkötésével járó ügyvédi (közjegyzői) költségek a vevőt terhelik. A vevő kötelessége a 
vételár megfizetését követően a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének 
biztosítása. A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződések 
aláírására. 
Határidő: Adásvételi előszerződés megkötése a határozat kézbesítését követően 10 napon 

belül.  
 Végleges adásvételi szerződés megkötése az előszerződés aláírását követő 60 napon 

belül. 
Felelős: Máté István elnök 
Budakalász, 2016. július 14.  
        Máté István 
        bizottság elnöke 

  



 
 
 



 


