
Előterjesztés 

döntés a bicskei 526/49 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

1. előterjesztés száma: 177/2022
2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

1. melléklet: Határozati javaslat – ingatlan elidegenítéséről
2. melléklet: Beérkezett kérelem
3. melléklet: Ingatlanforgalmi értékbecslés
4. melléklet: Adásvételi szerződés-tervezet

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
- Gazdálkodási Bizottság

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Hushegyi Péter bicskei lakos és egyben a bicskei 526/48 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa – 
természetben a Bicske, Nyárfa utca - kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a szomszédos 
önkormányzati ingatlant megvásárolná.  

Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában áll a Bicske, 526/49 hrsz. alatti, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, összesen 653 m2 alapterületű, forgalomképes ingatlan. 

Az önkormányzat vagyonrendelete ingatlanértékesítés esetén kötelezően előírja a három 
hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés készíttetését. Az igazságügyi szakértő által 
készített értékbecslést jelen előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. Az elkészült értékbecslés az 
ingatlan forgalmi értékét 4,5 millió forintban jelölte meg. 

Az önkormányzati vagyon – mint a nemzeti vagyon része – hasznosítására, így az 
elidegenítésére is a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályai az irányadók 
az önkormányzat 29/2014. (XII. 22.) rendeletében lévő részletszabályokkal kiegészítve.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatokban foglaltak szerint 
hozza meg. 

Bicske, 2022. november 23. 

  Bálint Istvánné 
polgármester 



1. sz. melléklet a 177/2022. előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: döntés a bicskei 526/49 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a beérkezett EPAPIR-20221026-10272 azonosítószámú kérelemnek helyt ad, ezzel
egyidejűleg a tulajdonában álló bicskei 526/49 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű forgalomképes ingatlant értékesíteni kívánja Hushegyi Péter részére,

2. az ingatlan forgalmi értékét, vételárát dr. Póczos Géza igazságügyi ingatlanforgalmi
szakértő értékbecslése alapján 4,5 millió forintban határozza meg,

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse.

Határidő:  2023. január 1. 
Felelős: polgármester 



Bicske Város Önkormányzata 

Bálint Istvánné Polgármester Asszony részére 

Tárgy: megkeresés, szándéknyilatkozat 

Bicske, 2022. október 26. 

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 

A DOKUMENTUMOT DIGfTÁLIS 
ALA/RÁSSAL i).TrA EL 

AVDH SIGN 

1/1 tulajdonosa vagyok a Bicske HRSZ 526/48 ingatlannak és szeretném a telket a közvetlenül 

szomszédos HRSZ 526/49 területtel kiegészíteni. 

Ezúton kinyilvánítom vételi szándékomat a Bicske, HRSZ 526/49, kivett, beépítetlen 653 m2 területű, 

1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra. 

Kérem a Polgármester Asszonyt, hogy Bicske Város Önkormányzata képviseletében részemre tárgyi 

ingatlan értékesítéséről nyilatkozni és a lehetséges - értékbecslésen alapuló - vételárat 

meghatározni szíveskedjék. 

Az adás-vétellel kapcsolatban felmerülő költségeket (igazságügyi szakértő, földmérő, adás-vételi 

költségek) vállalom. 

Köszönettel: 

Hushegyi Péter 
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………………………………………. ………………………………………. 
Bicske Város Önkormányzata 
Bálint Istvánné polgármester 

eladó 

Hushegyi Péter 
vevő 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.; 
törzskönyvi azonosító szám: 727046; adószám: 15727048-2-07; KSH azonosító: 15727048-8411-321-07; 
képviseli: Bálint Istvánné polgármester), mint Eladó (továbbiakban: Eladó), 
 
másrészről Hushegyi Péter (…………………………………………………………... ) mint Vevő 
(továbbiakban: Vevő) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a bicskei 526/49 hrsz. alatt felvett, 653 m2 területű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan (továbbiakban: ingatlan). 
 
2. Eladó ezennel eladja, Vevő pedig megvásárolja az 1. pontban leírt ingatlant, értékbecslésben 
megállapított 4.500.000,- Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint vételárért. 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan vételárát értékbecslés alapján határozták meg és kölcsönösen 
kijelentik, hogy a fent meghatározott vételár az ingatlan valós forgalmi értékét tükrözi, így felek a jelen 
szerződés feltűnően nagy aránytalanság címén történő megtámadását kizárják. 
 
3. Vevő az ingatlan vételárát az alábbiak szerint fizeti meg Eladó részére: 
Jelen adásvételi szerződés aláírását követően 30 napon belül egyösszegben Vevő 4.500.000 Ft-ot, azaz 
Négymillió-ötszázezer forintot köteles megfizetni az Eladó nevén lévő, a Takarékbank Zrt-nél vezetett 
50420410-10000128 számú bankszámlaszámra. 
 
4. Eladó az ingatlanokat legkésőbb a szerződés aláírását követő 40. napon köteles Vevő birtokába 
adni. Eladó az ingatlanokat ingóságaitól kiürített állapotban köteles Vevő birtokába adni. 
 
Szerződő felek az ingatlan birtokbaadásának napján birtokbaadási jegyzőkönyvet készítenek. A 
tulajdonosváltozás bejelentése a Vevő kötelezettsége. Vevő a birtokbaadás időpontjától köteles 
gondoskodni az ingatlanon található hulladék kezeléséről, viseli az ingatlan terheit, a kárveszélyt, és szedi 
az ingatlan hasznait. 
 
Eladó kijelenti, hogy az ingatlant semmiféle köztartozás, közüzemi díj, közös költség, helyi adó, stb. 
tartozás nem terheli. Eladó nyilatkozik arról, hogy nincs olyan gazdasági társaság vagy más jogi személy, 
társadalmi szervezet, amelynek az ingatlan székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként a vonatkozó 
nyilvántartásban szerepel. 
 
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Eladó az ingatlan birtokbaadásával 
késedelembe esne, köteles a birtokátruházás minden késedelemmel érintett naptári napja után 15.000,- Ft 
késedelmi kötbért a birtokbaadással egyidejűleg, egyösszegben megfizetni Vevő részére. 
 
6. Eladó szavatosságot vállal az ingatlanok per-, teher- és igénymentességért. 
 
7. Vevő az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg. 
 
8. Eladó a teljes vételár kifizetésének feltételével, külön nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanra vonatkozóan tulajdonjoga törlésre, 
Vevő tulajdonjoga pedig az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 
 
 Szerződő felek kijelentik, hogy tekintettel arra, hogy a Vevő javára szóló bejegyzési engedély a 
teljes vételár megfizetésének feltételével, de legkésőbb az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási 
hivatalhoz történt benyújtását követő 6 hónapon belül az ingatlan-nyilvántartási hivatalhoz benyújtásra 
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kerül, az adásvételi szerződés benyújtásával Vevő tulajdonjogának bejegyzését kérik azzal, hogy a kérelem 
elbírálását a földhivatal az Inytv. 47/A. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a bejegyzési engedély 
benyújtásáig tartsa függőben. 
 
9. Szerződő felek jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák dr. Petrik Péter 
ügyvédet (1012 Budapest, Attila út 119. V/4.; KASZ 36067170), hogy jelen szerződést elkészítse, 
ellenjegyezze, és jelen adásvételi szerződésben foglaltakkal, illetve Vevő tulajdonjog szerzésével 
kapcsolatban szerződő feleket az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az illetékes kormányhivatal földhivatali 
osztálya előtt teljes jogkörrel önállóan képviselje. Eljáró ügyvéd fenti meghatalmazást jelen szerződés 
aláírásával elfogadja. 
 
10. Eladó kijelenti, hogy helyi költségvetési szerv, amely rendelkezik minden olyan jogosultsággal, 
amely a jelen adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Eladó képviselője kijelenti, 
hogy az Önkormányzat képviseletében önállóan aláírhat, valamint Bicske Város Önkormányzatának 
143/2022. (X. 17.) számú Képviselő-testületi határozata alapján eljárhat a jelen ingatlanra vonatkozó 
adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos valamennyi eljárásban. Vevő kijelenti, 
hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. 
 
11. Szerződő felek kijelentik, hogy az ingatlan-értékesítéssel kapcsolatos adózásra, illetve az 
ingatlanszerzéssel kapcsolatos illetékekre vonatkozó szabályokat ismerik, azokról az okiratszerkesztő 
ügyvédtől részletes tájékoztatást kaptak. Jelen szerződés készítésének költségei Eladót terhelik. 
 
12. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a vételáron felül megtéríti az Eladónak az ingatlan 
értékbecslésével felmerült kiadásait. 
 
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
 
Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után azzal írták alá, hogy az akaratukkal mindenben 
megegyezik. 
 
Bicske, 2022. december …. 
 
 
 

………………………………………. ………………………………………. 
Bicske Város Önkormányzata képviseletében 

Bálint Istvánné polgármester 
eladó 

Hushegyi Péter 
vevő 
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