
Előterjesztés 

lakóingatlan adás-vételéről 

 

1. előterjesztés száma: 350/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet – határozati javaslat 

 2. melléklet – ingatlanforgalmi értékelés 

 3. melléklet – adásvételi szerződés tervezet 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

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

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 
22.) rendelet 

 a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
 
A képviselő-testület 236/2018. (IX. 13.) határozatában döntött a Bicske, Vörösmarty u. 26. 
alatt lévő, komfort nélküli, önkormányzati lakóingatlan elidegenítéséről. 
A határozat 5. pontjában a Polgármester megbízást kapott arra, hogy a jogosult bérlők 
elhelyezésére keressen megoldásokat. 
Az elmúlt napokban a két, elhelyezésre jogosult bérlő lemondott az elővásárlási jogáról, így a 
bérleti jogviszonyuk alapján az önkormányzat cserebérleményeket keresett. 
 
Eladásra kínálják a Losonczy u. 75. szám alatti, (541 hrsz) magántulajdonú – lakóház, udvar –
ingatlant. 
Az ingatlan 1732 m2 alapterületű, rajta egy 90 m2 területű, összközműves, komfortos 
lakóépülettel.  
 
Az ingatlan lakhatásra alkalmas, kisebb felújításokat igényel. 
 
Megvásárlása esetén a felépítmény szociális elven bérbe adható lakásként hasznosítható, az 
ingatlanhoz tartozó telek – megosztást követően – további hasznosításra is alkalmas. 
 



Az adásvétel előkészítéseként az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól 
szóló 29/2014. (XII. 22.) számú rendeletének 22. § (4) bekezdése, valamint 28. §. (2) 
bekezdés b) pontja alapján ingatlanforgalmi értékbecslést készíttettünk, mely szerint az 
ingatlan becsült forgalmi értéke 11.800.000,- forint. 
 
Az önkormányzati vagyon gyarapításáról Gazdálkodási Bizottság előzetes állásfoglalása 
alapján a Képviselő-testület dönt. 
A vagyongyarapításról a képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal: 

a)  a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának 
megjelölése, 

b)  forgalmi értéknek megjelölése, 
c) a szerzés jogcímének meghatározása, 
d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek, 
e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama. 

Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az 
ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek 
mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható 
üzemeltetési költségek körét és nagyságát is. 
 
Az adásvételre a 236/2018. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat 2. pontjában írt bevétel, 
továbbá a 2018. évi költségvetés 30. mellékletének 4. során szereplő összeg biztosítja a 
forrást. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa az adásvételt. 
 

Bicske, 2018. szeptember 24. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

  



1. melléklet a 350/2018 számú előterjesztéshez 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: Bicske, Losonczy u. 75. (541. hrsz) adás-vételéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. meg kívánja vásárolni a bicskei 541 hrsz-ú ingatlant. A vételi ajánlatot 2018. 
november 30. napjáig tartja fenn, 

2. az ingatlan vételárát Dr. Póczos Géza igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján 
bruttó 11.800.000,-Ft összegben állapítja meg, az adásvétellel járó egyéb költségeket – 
ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat viseli, 

3. a vételárra a bicskei 1068/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséből származó bevétel, 
valamint a 2018. évi költségvetés 30. mellékletének 4. sorában biztosított összeg nyújt 
fedezetet, 

4. a megvásárolt ingatlant nem elidegeníthető szociális bérlakásként hasznosítja, 
5. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, és felkéri a jegyzőt, 

hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe vegye 
nyilvántartásba, üzleti vagyonelemként. 

 
 
Határidő: adásvételi szerződés megkötésére: 2018. november 30. 
Felelős: polgármester 
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eladó Bicske Város Önkormányzata 
   

ügyvéd 
 

Ingatlan adásvételi szerződés 
/tervezet/ 

 
mely létrejött egyrészről  
……………………………….., mint eladó (továbbiakban: eladó), 
másrészről 
a Bicske Város Önkormányzata – képviseli: Pálffy Károly polgármester, mint vevő 
(a továbbiakban vevő) 
a vevő és az eladó együttes említése esetén Felek között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./  
Az eladó kijelenti, hogy ……. arányban tulajdonosa a bicskei ………. hrsz. alatt felvett „kivett 
lakóház udvar gazdasági épület” megnevezésű, ……….. m2 területű ingatlannak: 
 
Az ingatlan természetben 2060 Bicske, Losonczy u …………. alatt található.  
 
Az eladó tulajdonában álló ingatlan per-, teher- és igénymentes. 
 
2./ 
Fent nevezett eladó eladja az 1./ pontban írt ingatlant, melyet a vevő kizárólagos tulajdonként, 
beköltözhető állapotban megvásárol. 
 
3./ 
Az ingatlan kölcsönösen megállapított bruttó vételára …………………,- Ft, azaz bruttó 
…………………. forint. 
 
A vételár megfizetése az alábbiak szerint történik: 
A Vevő a teljes vételárat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, egy összegben fizeti meg az 
eladó 8./ pontban megjelölt bankszámlájára, átutalással. 
 
4./ 
Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan birtokbaadására ……………… időpontig kerül 
sor. 
A vevő – a kulcsok átadásával lép az ingatlan birtokába. Felek a birtokbaadásról jegyzőkönyvet 
vesznek fel, melyben rögzítik a közmű mérőórák állását. Eladó köteles viselni a birtokbaadásig 
felmerült minden közüzemi szolgáltatásból, közteherviselési kötelezettségből eredő terhet, és 
ezen időpontig eladót terheli az ingatlan tekintetében a kárveszély. A birtokbaadástól vevő viseli 
az ingatlan terheit, húzza annak hasznait és terheli az ingatlannal kapcsolatos kárveszély. Felek a 
szolgáltatások, mérőórák átíratása során kötelesek egymással együttműködni. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a birtokbaadás akkor szabályszerű, ha eladó a birtokbaadással 
egyidejűleg igazolja, hogy közüzemi tartozása az ingatlan tekintetében nem áll fenn (un: „0”-ás 
igazolások).  
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eladó Bicske Város Önkormányzata 
   

ügyvéd 
 

 
A vevő az ingatlant ismeri, azt megtekintett állapotában vásárolja meg.  
  
5./  
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítványról szóló 176/2008. (VI.30.) Kormány 
rendeletnek megfelelően a felek rögzítik, hogy a rendelet rendelkezései szerint – tekintettel arra, 
hogy a felépítmény 50m2-nél nagyobb épületben van - kell tanúsítványt készíteni, a 
tanúsítványazonosító kódja: HET-……………….. A vevő nyilatkozik, hogy a tanúsítványt az 
eladótól a szerződés aláíráskor átvette. A tanúsítvány költségei az eladót terhelik.  
 
6./ 
Az eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a 
vevő javára a tulajdonjogot vétel jogcímén bejegyezzék a földhivatali nyilvántartásba a szerződés 
1./ pontjában írt ingatlanra, egyben hozzájárul tulajdonjoga törléséhez is. 
 
A földhivatali eljárás költségeit a vevő viseli. 
 
7./ 
A jelen adásvételi szerződés kapcsán megbízzuk, és meghatalmazzuk a Dr. Kelemen Péter 
Ügyvédi Irodát (1145 Budapest, Bosnyák u.1/b) Dr. Kelemen Péter ügyvéd közreműködése 
mellett a szerződések elkészítésével, ügyvédi ellenjegyzésével, a letét kezelésével és a 
kapcsolatos földhivatali és NAV (illeték) eljárásban képviseletünk ellátásával. 
 
8./ 
A szerződő felek adatai:  
 
 eladó 

Név:  
 Anyja neve:  

Születési helye, ideje:  
Címe:  
Személyi azonosítója:  

 Adószám:   
 
 
Vevő: 

Székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
 Bankszámlaszám:  11736020-15727048 
 Stat. számjele: 15727048-8411-321-07 
 Adószám:  15727048-2-07 
 Képviseli:  Pálffy Károly polgármester 
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eladó Bicske Város Önkormányzata 
   

ügyvéd 
 

A vevő magyar önkormányzat, eladó magyarországi természetes személy, szerződéskötési 
képességük korlátozás alá nem esik. 
 
10./ 
A szerződés megkötésével és a tulajdonjog átszállásával kapcsolatos költségeket a vevő viseli. 
 
11./ 
Jelen adásvételi szerződés jogalapja a ……./2018 (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat. 
 
Kelt Bicskén, 2018.  ………... napján. 
 
 
 
 
Bicske Város Önkormányzata          
         tulajdonos    eladó 
  képviseli: Pálffy Károly  
        polgármester  
       vevő 
 
ellenjegyzés:  

 

…………………………………………… 

   Fritz Gábor 
      jegyző 

 

…………………………………………… 

Molnár Enikő 
         pénzügyi irodavezető 
 

…………………………………………… 

dr. Kelemen Péter 
      ügyvéd   
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