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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. március 27-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés Gyulakeszi, belterület 1005/1.; 1005/3. és 1005/4. hrsz-ú ingatlanok  
  értékesítése ügyében 
Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
  Molnár Károly csoportvezető 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 62/2018.(XI.27.) számú Képviselő-testületi határozattal értékesítésre kijelölt Gyulakeszi 
belterület 1005/1. helyrajzi számú 913 m2 területű, 1005/3 helyrajzi számú 969 m2 területű, és 
az 1005/4 helyrajzi számú 1013 m2 területű „kivett beépítetlen terület” rendeltetésű ingatlanok 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik.  
Az ingatlanok az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
6/2013.(V.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. mellékletében az üzleti vagyon 
besorolás alatt van nyilvántartva a 13. 15. és 16. sorszáma alatt. 
Az Ör.  16. §. (2) bekezdése szerint a vagyontárgy értékesítése 6 hónapnál nem régebbi forgalmi 
értékbecslés alapján történhet. Ennek megfelelően megrendeltük az értékmeghatározó 
szakvéleményt, amely 2018. október 26. keltezéssel elkészült.  
A szakvélemény alapján a Képviselő-testület a 62/2018.(XI.27.) számú határozatában az 
ingatlanok vételárának alsó értékét az alábbi összegekben határozta meg.  

1. 1005/1 hrsz nettó 2.250.000.- Ft  
2. 1005/3 hrsz nettó 2.400.000.- Ft 
3. 1005/4 hrsz nettó 2.500.000.- Ft 

Az Ör. 22. §. (3) bekezdésében meghatározott felületeken (honlap, hirdetőtábla stb.) felhívást 
tettünk közzé az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. A felhívás 2019. január 31. napjától 
2019. március 04. napjáig kifüggesztésre került.  
A felhívásban megadott határidőn belül 3 db zárt borítékban benyújtott ajánlat érkezett. 
2019. március 05. napján egy háromtagú bizottság felbontotta az ajánlati borítékokat és erről 
jegyzőkönyvet készített.  
A bizottság megállapította, hogy három darab érvényes ajánlat érkezett. 
A benyújtott ajánlatok megfeleltek a felhívásban közzétett feltételeknek. 

Az 1. ajánlattevő neve:  Németh Diána 
Az ajánlattevők címe:  8286 Gyulakeszi, Csobánchegy 050/4. hrsz.  
Az ajánlattal érintett ingatlan: 1005/1 hrsz 
Az ajánlat összege:  2.300.000.- Ft, azaz Kettőmillió-háromszázezer forint. 

A megajánlott összeg eléri a felhívásban megadott vételár-mértékének az alsó határát, így az 
ajánlata érvényes. 

 
 



Az 2. ajánlattevő neve:  Körmendi Dávid 
Az ajánlattevők címe:  8286 Gyulakeszi, Zsinkaikert u. 20.  
Az ajánlattal érintett ingatlan: 1005/3 hrsz 
Az ajánlat összege:  2.400.000.- Ft, azaz Kettőmillió-négyszázezer forint. 

A megajánlott összeg eléri a felhívásban megadott vételár-mértékének az alsó határát, így az 
ajánlata érvényes. 

Az 3. ajánlattevő neve:  Horváth János István 
Az ajánlattevők címe:  8300 Tapolca, Fenyves u. 72.  
Az ajánlattal érintett ingatlan: 1005/4 hrsz 
Az ajánlat összege:  2.500.000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint. 

A megajánlott összeg eléri a felhívásban megadott vételár-mértékének az alsó határát, így az 
ajánlata érvényes. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vételi ajánlat alapján az 1005/1 helyrajzi számú 
ingatlan vásárlójaként jelölje ki Németh Diána ajánlattevőt, az 1005/3 helyrajzi számú ingatlan 
vásárlójaként Körmendi Dávid ajánlattevőt, és az 1005/4 helyrajzi számú ingatlan vásárlójaként 
Horváth János István ajánlattevőt.  
Hatalmazzon fel arra, hogy a Gyulakeszi, belterület 1005/1, 1005/3 és 1005/4 helyrajzi szám 
alatti ingatlanok adásvételi szerződését az ajánlatban meghatározott összegű vételárért aláírjam.  
    
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az üzleti vagyonai közé sorolt Gyulakeszi 
1005/1 helyrajzi szám alatti belterületi ingatlant Németh 
Diána ajánlattevő részére adásvétel útján értékesíti. 

Megállapítja, hogy az ingatlan forgalmi értéke a 2018. 
október 26-án kelt értékmeghatározó szakvélemény 
alapján minimum 2.210.000.- Ft.  

Az ingatlan vételárát az ajánlattevő által megajánlott 
2.300.000.- Ft összegben határozza meg.  

Az ajánlattevő az adásvételi szerződést a döntés közlését 
követő 30 napon belül köteles megkötni. Amennyiben az 
ajánlattevő mulasztása miatt a szerződéskötés határidőn 
belül nem jön létre, Gyulakeszi Község Önkormányzata a 
vételi ajánlat elfogadásától elállhat.  

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos feladatok előkészítésével és a szerződés 
aláírásával.  

 
     
 Határidő:  2019. május 31. 
 Felelős: polgármester 

 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

II. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az üzleti vagyonai közé sorolt Gyulakeszi 



1005/3 helyrajzi szám alatti belterületi ingatlant 
Körmendi Dávid ajánlattevő részére adásvétel útján 
értékesíti. 

Megállapítja, hogy az ingatlan forgalmi értéke a 2018. 
október 26-án kelt értékmeghatározó szakvélemény 
alapján minimum 2.380.000.- Ft.  

Az ingatlan vételárát az ajánlattevő által megajánlott 
2.400.000.- Ft összegben határozza meg.  

Az ajánlattevő az adásvételi szerződést a döntés közlését 
követő 30 napon belül köteles megkötni. Amennyiben az 
ajánlattevő mulasztása miatt a szerződéskötés határidőn 
belül nem jön létre, Gyulakeszi Község Önkormányzata a 
vételi ajánlat elfogadásától elállhat.  

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos feladatok előkészítésével és a szerződés 
aláírásával.  

 
     
 Határidő:  2019. május 31.  
 Felelős: polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
III. 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az üzleti vagyonai közé sorolt Gyulakeszi 
1005/4 helyrajzi szám alatti belterületi ingatlant Horváth 
János István ajánlattevő részére adásvétel útján értékesíti. 

Megállapítja, hogy az ingatlan forgalmi értéke a 2018. 
október 26-án kelt értékmeghatározó szakvélemény 
alapján minimum 2.465.000.- Ft.  

Az ingatlan vételárát az ajánlattevő által megajánlott 
2.500.000.- Ft összegben határozza meg.  

Az ajánlattevő az adásvételi szerződést a döntés közlését 
követő 30 napon belül köteles megkötni. Amennyiben az 
ajánlattevő mulasztása miatt a szerződéskötés határidőn 
belül nem jön létre, Gyulakeszi Község Önkormányzata a 
vételi ajánlat elfogadásától elállhat.  

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos feladatok előkészítésével és a szerződés 
aláírásával.  

 
     
 Határidő:  2019. május 31.  
 Felelős: polgármester 

 
Gyulakeszi, 2019. március 05. 
 
 
       Szennyainé Kovács Veronika 
        polgármester 
 


