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Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2022. (V. 18. ) sz. határozata
alapján 2022. május 30. napján nyilvános árverést hirdetett a Pilisborosjenö - Lazaret
településrészi - 548 helyrajzi számú kivett, beépítetlen, 931 m2 területű önkonnányzati
tulajdonú ingatlan értékesítése céljából a következőkben felsoroltak szerinti tartalommal és
58.300.000 Ft azaz ötveimyolcmillió háromszáz forint kikiáltási áron.

A felhívást az önkonnányzat honlapján, több Facebook fórumon és a www.ingatlan. hu-n is
közzétettük.

A szabály szerint meghirdetett árverésre három pályázó érdeklődött, de csak egy pályázó fizette
be a 25.000 Ft regisztrációs díjat és 2.000.000 Ft bánatpénzt is, tehát eleget tett az árverési
hirdetmény szabályainak.

A magyar állam a nemzeti vagyon megalkotásáról szóló törvényben, valamint Pilisborosjenő
önkormányzata az önkonnányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
6/2013. (II. 26.) számú rendeletében (továbbiakban: vagyonrendelet) is arra törekedett, hogy az
önkormányzati vagyont a lehető legkedvezőbb áron értékesítse, védve ezzel a közvagyon
értékét. Ezért szabályozza úgy az önkormányzat a vagyon rendeletében, hogy az
értékbecslésben meghatározott ár legyen a minimális értékesítési ár, majd versenytárgyalás
útján próbálja meg minél nagyobb összeget elémi, minél nagyobb eladási árat elémi.

Miután a meghirdetett árverésre végül is egy érvényesen pályázójelentkezett, így az árverseny
nem valósulhatott meg, ezért ajogalkotó (Képviselő-testület) képviseletében a Polgármester,
dr. György Péter az önkormányzat megbízott ügyvédje ügyvéd és Jegyzö ártárgyalást folytatott
az egyetlenjelentkezövel, megpróbálva magasabb értékesítési árat elémi, mint a kikiáltási ár.

A pályázó, tekintettel arra, hogy versenytárgyalásra készült, elfogadta az új tárgyalási pozíciót
és az ártárgyalás eredményeképpen úgy döntött, hogy az 58.300.000 Ft kikiáltási áron felül
további 10 % összeget az önkormányzat javára közérdekű kötelezettségvállalásként befizet,
azzal a céllal, hogy az önkormányzat ezt az összeget Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (13. § (1) bekezdésében meghatározott célra (kötelező
feladatainak ellátására) fordítja. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint "A hetyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatokkörében ellátandó helyi önkormányzati
feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművekparkolásának biztosítása);...

A fentiek értelmében az önkormányzat, mint jogalkotó eredeti szándéka szerinti azon célja,
hogy minél magasabb összegért értékesítse az önkonnányzati vagyont a közvagyont -
megvalósult, tekintve, hogy a közérdekű felajánlással együtt az önkormányzat 64.130.000,-Ft,
azaz hatvannégymillió-egyszázharmincezer forint összeghez jut hozzá.



Javaslom, hogy a Képviselö-testület fogadja el, hogy a fentiekben lefolytatott eljárás
vagyonrendeletének vonatkozó szakaszait teljesítette, miszerint adott ingatlanra, a
Pilisborosjenö, belterület 548 hrsz. tekintetében a nyílt versenytárgyalást meghirdette és ezzel
az értékesítésre vonatkozó rendeleti előírásoknak eleget tett, illetve az értékbecslésben
meghatározott ámál összességében 10 %-al nagyobb összbevételt ért el.

A képviselő-testület jelen előterjesztést saját hatáskörben, önmagára nézve kötelező érvényű
határozati döntési jogkörrel tárgyalja.

Pilisborosjenő, 2022. június 27.
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melléklet:

. 1. számú melléklet: Pilisborosjenő, belterület 548 hrsz. alatt nyilvántartásba vett
ingatlan értékbecslése

. 2. számú melléklet: Anonimizált adás-vételi szerzödés minta

. 3. számú melléklete: 43/2022 (V. 18.) KT határozata



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Pilisborosjenő, belterület 548 helyrajzi számú kivett, beépítetlen, 931 m2 területű
önkormányzati tulajdonú ingatlant - az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (II. 26. ) számú önkormányzati rendelete
(vagyonrendelet) (1) bekezdés b) pontja alapján 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés
alapján - 9. § adásvételi szerződéssel 58. 300. 000 Ft azaz ötvennyolcmilUó háromszáz
forint. értékesíti.

2. Köszönettel elfogadja a pályázó által felajánlott 5.830.000 azaz
ötmilliónyolcszázharmincezer forint kötelezettség vállalást közérdekű célra, melyet
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (13. § (1)
bekezdésében meghatározott célra (kötelező feladatainak ellátására) fordít.

3. Kijelenti, hogy a vagyonrendelet az eredeti célját
a. az értékbecslésben meghatározott ámál összességében 10 %-al nagyobb

összbevételt elérésével,

b. a 8. § (1) bekezdése szerinti nyílt versenytárgyalást meghirdetésével,
c. az ezt követő ártárgyalás lebonyolításával,

elérte és ezzel az értékesítésre vonatkozó rendeleti elöírásoknak eleget tett.

4. Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerzödéssel kapcsolatosan a szükséges
dokumenft. imok aláírására, az adás-vételi szerződés megkötésére.

Felelös: Tömöri Balázs polgármester
Határidő:2022. júliusl5.


