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Tárgy: Krecs Árpád, 5751 Nagykamarás, Petőfi u. 2. szám alatti lakos vételi ajánlata

  

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Krecs Árpád a csatolt megkeresésben vételi ajánlatot tett az önkormányzati tulajdonban lévő 

5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Baross utca 1874. helyrajzi számú ingatlanra. Az ingatlan 
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területű belterület ingatlan „udvar” művelési ággal. Természetben az ingatlan 

mintegy egyharmada jelenleg fel van szántva, a háromnegyede pedig fás-ligetes, bokros 

terület. (fényképfelvételek mellékelve). 

 

Az ingatlan 1991-ben került önkormányzati tulajdonba, az önkormányzati vagyonkataszterben 

az ingatlan forgalomképes vagyonelemként van nyilvántartva. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezései az alábbiak:  

„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. 

14. § (2) 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. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.” 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 23/2013. (XII.18.) önkormányzati rendeletének 

vonatkozó rendelkezései az alábbiak: 

„17. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó ingatlanvagyon elidegenítésére irányuló 

döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékének meghatározására 

ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményét kell kikérni, egyéb vagyonhasznosítás esetén 

akkor, ha a hasznosítás várható ellenértéke meghaladja a jogszabályban előírt kötelező 

versenyeztetésre meghatározott értékhatárt. 

(2) A vagyontárgy forgalmi értékén ÁFA nélküli értéket kell érteni. 

(3) A szakértői értékbecslés figyelembevételével meghozott döntésben szereplő érték 24 

hónapig vehető figyelembe. Ezt követően az értékbecslést aktualizálni kell. 
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18. § (1) A 25 millió forintos értékhatár fölötti önkormányzati vagyonhasznosítás az Nvtv.-

ben meghatározott módon csak nyilvános, vagy - a 19. § esetén - zártkörű versenyeztetés 

útján a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehetséges.  

(2) 25 millió forint értékhatárt el nem érő hasznosítás esetén a képviselő-testület minősített 

többséggel dönt az értékesítésre, hasznosításra kerülő vagyontárgyak köréről, annak  

módjáról, feltételéről, a szerződés lényeges elemeiről.” 

 

Az ingatlan esetleges eladásához, használatához mindenképpen szükséges a hivatalos 

földhivatali kimérés, emellett kötelező elemként szakértői értékbecslés és versenyeztetés.  

 

Önkormányzatunk mindig küszködik az ún. Startmunka-programban a bevonható 

mezőgazdasági területek használatával, hasznosításával, a fent nevezett terület pedig alkalmas 

a mezőgazdasági művelésre. 

 

Fentiek alapján tisztelettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntéshozatalt. 

 

„A” Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonában álló 5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Baross utca 1874. helyrajzi számú 

ingatlant értékesíteni kívánja. Ennek érdekében felhatalmazza dr. Nagy Béla György 

polgármestert a szükséges – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 23/2013. (XII.18.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott – intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. március 31. 

 

„B” Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tulajdonában álló 5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Baross utca 1874. helyrajzi számú 

ingatlant nem kívánja értékesíteni.  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. február 23. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző s.k. 


