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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió irodája, Pécs, Rákóczi út 44. szám (képviseli: Fábián Balázs ügyve-
zető igazgató) a korábbi években több ízben jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a Lengyeltóti, Csalo-
gány u. 2. szám alatti, 364/1. hrsz-ú ingatlanon lévő irodaépületet, -melyben a Lengyeltóti OTP fiók mű-
ködik- szeretné megvásárolni. A 2003. évi döntés értelmében az Önkormányzat 20 Millió Ft +áfa áron, a 
2005. évi döntés értelmében 15 millió Ft+áfa áron, a 2009. évi döntés alapján pedig 18.840 e Ft +áfa 
áron kívánta értékesíteni a 157 m2 nagyságú épületrészt, azonban az adás-vétel minden alkalommal 
meghiúsult.  
 
A jelenlegi 157 m2 nagyságú irodaépületért 73.024.-Ft/hó díjat fizetnek, mely éves szinten 876.288.-Ft, 
és minden év április 01-től az infláció mértékével növekszik.      
 
OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió irodája Pécs, Rákóczi út 44. szám (képviseli: Fábián Balázs ügyve-
zető igazgató) ismételten megkereste Lengyeltóti Város Önkormányzatát, hogy részükre a szóban forgó 
irodaépületből 90 m2 nagyságú részt –mely új fiók kialakításához elegendő- 60.000.-Ft/m2 áron szíves-
kedjen értékesíteni. (1. melléklet)  
 
Tudomásunkra jutott, hogy az épületrészt bérlő egy budapesti építésszel felmérette, azonban a kérelmé-
ben nem tér ki arra, hogyan gondolja az épület megosztását, leválasztását, a közművek különválasztá-
sát, a külön bejáratok kialakítását. Az sem tisztázott, hogy az épületrészből az új fiók kialakításához me-
lyik helyiségeket kívánják megtartani. OTP Nyrt. arra vonatkozóan sem nyilatkozott, hogy mennyi lenne 
az átalakítás költsége és azt viselik-e, pedig ennek ismerete fontos, mivel az tárgyalási alapot jelenthet. 
 
A jelenleg futó pályázatok egyike érintette az épületet, melynek során magastető került az épületre, vi-
szont a homlokzat felújítás nem szerepelt a pályázatban, így az öt éves fenntartási kötelezettség az épü-
letrészt nem érinti. Mivel azonban az épület több rendeltetési egységet foglal magában –többek között 
két önkormányzati lakást is- így a földszinti irodarészt értékesíteni csak az épület társasházzá nyilvánítá-
sát követően lehet. 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, jelen ülésen elfogadott önkor-
mányzati rendelet előírásai szerint az önkormányzati vagyonelem elidegenítése esetén a vagyonelem 
forgalmi értékét nyilvántartásba vett ingatlanközvetítő és értékbecslő végzettséggel rendelkező személy 
által három hónapnál nem régebben készített forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.  
 
A rendelet továbbá kimondja, hogy „Amennyiben értékesítésre előzetesen ki nem jelölt ingatlanra érkezik 
vételi ajánlat, az értékesítés előkészítésére csak abban az esetben kerül sor, ah az értékesítés előkészí-
tésének várható költségeit –különösen az értékbecslés, esetleges rendezési-terv módosítás, stb. költsé-
gét- az ajánlattevő megelőlegezi. Amennyiben az ajánlattevővel létrejön az adás-vételi szerződés, az 
értékbecslés megelőlegezett költségét a vételárba be kell számítani.”         
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Hivatalos értékbecslőt kérdeztünk meg arról, mibe kerülne az épületrész értékbecslése. Ajánlatában 
45.000.-Ft + Áfa összeget közölt, mely összesen: 57.150.-Ft.   
 
A társasházzá nyilvánításnak is vannak költségei, első feladatként az egész épület szintenkénti pontos 
felmérése, alaprajzok készítése a feladat, ezt követően pedig okiratot kell készíttetni, valamint a Körzeti 
Földhivatalnál a társasházat bejegyeztetni. Ennek költsége legalább 100-150 e Ft.      
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a Lengyeltóti, Csalogány u. 2. szám 
alatti, 364/1. hrsz-ú ingatlanon lévő épületben található OTP bankfiók 90 m2-es ingatlanrészének értéke-
sítése ügyében –tekintettel a sok pontosítandó kérdésre-  a következő határozati javaslatot meghozni.  
 
  
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió 
irodáját Pécs, Rákóczi út 44. (képviseli: Fábián Balázs ügyvezető igazgató), hogy a Lengyeltóti, Csalo-
gány u. 2. szám alatti, 364/1. hrsz-ú ingatlanon lévő OTP bankfiók vételi ügyében a következőket szíves-
kedjen közölni:  
 

 A meglévő épület megosztását, leválasztását, a közművek különválasztását, a külön bejáratok 
kialakítását, akadálymentesítést hogyan képzelik el?  

 

 Az épületrészből az új fiók kialakításához melyik helyiségeket kívánják megtartani, leválasztani?  
 

 Ha már készült felmérés, várhatóan mennyi lenne az átalakítás költsége és azt az OTP Nyrt. tel-
jes mértékben viseli-e? 

 

 Az értékesítés előkészítésének várható költségét, kb. 200.000.-Forintot OTP Nyrt. megelőlegezi?  
 
 
 
Lengyeltóti, 2012. szeptember 21.           
     
                                                                                                                     Zsombok Lajos            
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:            Jóváhagyta:  
 
 Borbély Róbert                        Dr. Szatmári Ibolya    
műszaki főelőadó                               jegyző 




