
 
1. NAPIREND       Ügyirat szám: 27/65-5/2018 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2018. augusztus 27-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés Raposka, Fő u. Szent György u. 20. szám alatti 59/33. hrsz-ú   
  ingatlan értékesítése ügyében 
Előterjesztő:  Bolla Albert polgármester 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

dr. Németh Mária Anita jegyző 
Általános Igazgatási Csoport 

  Molnár Károly csoportvezető 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Raposka Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a Raposka, 59/33 helyrajzi szám 
alatti, 1.124 m2 nagyságú, „kivett, beépítetlen” rendeltetésű ingatlan, mely természetben a 
Raposka, Szentgyörgy utca 20. szám alatt található. Az ingatlant Önkormányzatunk adásvétel 
útján kívánja értékesíteni.  
Az ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. mellékletében az üzleti vagyon 
besorolás alatt, a 11 sorszám alatt van nyilvántartva. 
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. július 23. keltezéssel elkészült.  
Az Ör. 22. § (1) bekezdése szerint a könyv szerinti nettó 10 millió forint értékhatárt meghaladó 
ingatlant csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani.  
Az Ör. 22. § (3) bekezdése szerint a 10 millió forint értékhatárt meg nem haladó ingatlan 
hasznosítását versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell 
tenni az Önkormányzat honlapján, és a Tapolcai Hírözön újságban és ki kell függeszteni az 
önkormányzat Raposka, Fő u. 51. sz. alatti hivatali épületében. 
Az Ör. 22. § (2) bekezdése alapján az 1 millió forint értékhatárt meghaladó vagyonelemeket a 
Képviselő-testület határozattal jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal: 

- vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi száma, 
- forgalmi értékének megjelölése, 
- a hasznosítás módja, valamint 
- a pályázati feltételek meghatározása. 

 
 
 
 
 
 
 



Az Ör. hivatkozott szakaszai szerint tehát a Képviselő-testületnek a Raposka, 59/33. hrsz. alatti 
telket ki kell jelölnie az Ör. 22. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal hasznosításra, és a 
hasznosítási lehetőséget közzé kell tennie az Ör. rendelkezései szerinti fórumokon.  
Javaslom, hogy a szakvélemény alapján a Képviselő-testület az ingatlan vételár-mértékének alsó 
határát 2.248.000.- Ft-ban határozza meg. A hasznosítás módját pedig nyílt ajánlati eljárás 
keretében lefolytatott értékesítés formájában javaslom meghatározni.  
 
       HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az 
Önkormányzat üzleti vagyonelemei közé sorolt Raposka, 
Szent György utca 20. szám, 59/333 helyrajzi szám alatti, 
1124 m2 területű belterületi ingatlant hasznosításra 
kijelöli.  
 
A hasznosítás módja nyílt eljárás keretében lefolytatott 
értékesítés (adásvétel). 
 
Az ingatlan vételárának alsó értékét 2.248.000.- Ft-ban 
határozza meg.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan 
értékesítésével kapcsolatban az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. 
(IV.30.) önkormányzati rendeletben előírt intézkedéseket 
megtegye.  
 

      Határidő:  azonnal 
      Felelős: polgármester 
 
 
Raposka, 2018. augusztus 21. 
 
        Bolla Albert 
        polgármester 


