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Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges a 23/2015. (X.30.) számú 
önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése szerint. 
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Tárgy: Javaslat ingatlan értékesítésére 
 

Tisztelt Bizottság! 
 

Budakalász Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a budakalászi 3087/2 
helyrajzi számú, természetben a Galagonya utcában található, 711 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A telek víz közművel rendelkezik, mely a 
telekalakítás során telekhatáron kívülre került, áthelyezése a vevő feladata.  
A független szakértő 2018. október 25-én készített értékbecslésében 13.480.000,- Ft 
forgalmi értéket állapított meg az ingatlanra vonatkozóan. 
 
Budakalász Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános pályázatot írt ki tárgyi ingatlan 
értékesítésére, 13.500.000,- Ft-os minimális eladási árral. A pályázati felhívás a Város 
hivatalos honlapján, valamint az ingatlan.com-on lett közzé téve. 
 
A meghirdetett határidőre egy pályázat érkezett. Horváth Anikó Züricher Str. 114, 81476 
München, Germany alatti lakos nyújtott be érvényes pályázatot 13.800.000,- Ft összegű 
vételárral. 
 
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:    

 Pályázat 

 Tulajdoni lap 

 Változási vázrajz 

 Ingatlan értékbecslés 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 



Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága a 
budakalászi 3087/2 helyrajzi számú, természetben a Galagonya utcában található, 711 m2 
alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíti Horváth Anikó 
(Lakcím: Züricher Str. 114, 81476 München, Germany) részére 13.800.000,- Ft vételáron. 
Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor 10% foglalót fizet, a teljes vételár 
megfizetésének határideje 2019. február 28. 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására.  
A szerződés megkötésével járó költségek a vevőt terhelik. A vevő kötelessége a 
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Máté István elnök 
 
 
Budakalász, 2018. december 3.  
 
 
 
           Máté István 
        bizottság elnöke 
  



 

  



 



 

  



 

 


