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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013.április 25-én tartandó ülésére.  

 

 

N a p i r e n d:  Ingatlan vásárlás Lengyeltóti 914 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban 

E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önkormányzatunk második éve foglalkozik jelentősebb mértékben a Start program 

ösztönzése és 100%-os támogatásával mezőgazdasági termeléssel. 

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok művelésre alkalmas területe viszonylag kicsi. 

Egyes területeink határozott idejű, de még le nem járt több éves bérletbe vannak kiadva.  

Az előterjesztésbe szereplő ingatlan 914 hrsz-ú 16405 m2 és 41,34 AK értékű ingatlan három 

tulajdonos birtokában van. Helyileg közel fekszik Dózsa György utcai ingatlanainkhoz így a 

művelés és a területekről való gondoskodás az önkormányzat számára megoldható. A terület 

elhanyagolt, gondozatlan, arról a szemetet is le kell takarítani, amelyre a jelenlegi 

tulajdonosok nem fordítottak gondot. Települési képi szempontból is a tulajdonba vétel és 

gondozás szintén indokolt.  

Jelenlegi állapota tükröződik az ingatlan forgalmi értékbecslésében, amely az ingatlan 

összértékét 496.251 Ft-ban állapította meg. 

Az ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetés alapján a 2 lengyeltóti tulajdonos az 

értékbecslésben foglalt áron tulajdoni hányaduk arányában el kívánják adni az ingatlanjukat 

az értékbecslésben foglalt áron. 

Kerék László Lengyeltóti lakos 1290/4134-ed tulajdon értéke 154.850 Ft. 

Herold Istvánné 1446/4134-ed tulajdon értéke 173.574 Ft. 

Gimesi Attila Tamás a tulajdonrészét az ingatlan forgalmi értékének többszöröséért kívánja 

értékesíteni.  

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 24/2012.(IX.28.) rendelet 5. §-a 

(2) bek. „A megszerezni kívánt vagyonelem forgalmi értékét nyilvántartásba vett 

ingatlanközvetítő és ingatlanbecslő végzettséggel rendelkező személy által  készített forgalmi 

értékbecslés alapján kell meghatározni.” – az önkormányzati rendeletünkben meghatározottak 

szerint az értékbecslő által meghatározott értékben vehetünk, Gimesi Attila Tamás eladó által 

meghatározott áron nem teszi lehetővé. 

Természetesen az önkormányzatnak a hasznosításhoz természetben a közös tulajdont meg kell 

osztania a művelhetőséghez, és mind a maga tulajdonrészét, mind az át nem vett részt a 

mindenkori tulajdonosnak a művelési ágnak megfelelő állapotba kell hozni. 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

1. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete megvásárolja a Lengyeltóti 914 hrsz-ú osztatlan 

közös tulajdonú ingatlan 1290/4134-ed tulajdoni hányadát Kerék László Lengyeltóti 

lakostól 154.850 Ft-ért, a 914 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan 1446/4134-ed 

tulajdoni hányadát 173.574 Ft-ért Herold Istvánné Lengyeltóti lakostól. 

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a szerződés aláírására. A vételárat 2013. 

évi költségvetés tartalék alap a terhére biztosítja . 

 

2. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti 914 hrsz-ú ingatlant nem kívánja 

megvásárolni. 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 
Lengyeltóti, 2013. árpilis 17.               

               

                                                                                                               Zsombok Lajos  

                                                                                                                 polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette:            

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya  

jegyző  

 


