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Előterjesztés 
 

092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 092/1 hrsz-ú ingatlan az Iharosba vezető út (Forrás utca) bal oldalán, az úttal közvetlen 
kapcsolatban álló legelő művelési ágú, 0,68 AK kataszteri jövedelmű, 4018 m2 területű, Állami 
tulajdonú ingatlan. 
Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével lehetőség nyílik annak legelőből út művelési ágba 
sorolására, s így a 3406, 3414/1, 3427, 3431/1, 3436/9 hrsz-ú magántulajdonú ingatlanok, illetve 
közutak csatlakozására a Forrás utcához. 
 

 
 
A 092/1 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlant többször megpróbáltuk ingyenesen önkormányzati 
tulajdonba átvenni, sikertelenül. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Vagyongazdálkodási 
Igazgatósága tájékoztatása szerint ajánlatot szükséges tenni az ingatlan megvételére. Az 
ajánlatnak a műszaki paraméterek mellett szükséges tartalmaznia az ajánlati árat is. A Nemzeti 
Földalapkezelő értékelési szakvéleményt készíttet az ingatlanra, melynek költségét át kell 
vállalnunk. Az értékbecslési díj mértéke nettó 50 000 Ft-tól nettó 110 000 Ft-ig terjedhet helyrajzi 
számonként, művelési ágtól, terület nagyságtól, illetve a helyszínen tapasztaltaktól függően. 
 
Az ajánlatban szerepel az alábbi kitétel: 
„Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az általam fent megjelölt ajánlati ár az 
értékbecslés szerinti forgalmi értéket nem éri el, a vételi ajánlatot az NFA nem tudja elfogadni, 
ebben az esetben lehetőség van az NFA felhívása alapján az ajánlati ár képviselő testületi 
határozatba foglalt módosítására. Tudomásul veszem, hogy vételi ajánlatomhoz kötve vagyok, így 
amennyiben a forgalmi értékbecslés a vételi ajánlattal érintett ingatlan forgalmi értékét a fent 
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megjelölt ajánlati árnál alacsonyabb összegben állapítja meg, a vételár a jelen vételi ajánlatban 
megjelölt összeg marad.” 
 
Az ajánlati árra az Hivatalunk Adó osztálya segítségével 20 Ft/m2 összeget javasolok megajánlani. 
Az ingatlan vételére tett ajánlati ár: 4018*20= 80 360 Ft ≈ 80.000,-Ft azaz nyolcvanezer forint. 
 
A vételi ajánlathoz csatolni szükséges az Önkormányzat vételi szándékát, az ajánlati árat, valamint 
a tulajdonszerzési célt magába foglaló képviselő-testületi határozatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztésben részletezett ingatlan megszerzésére 
irányuló vételi ajánlat megtételét megtárgyalni és támogatni szíveskedjen. 
 
Biatorbágy, 2018. január 8. 
 
       Tarjáni István s.k. 
          polgármester 
 
 
 
 
Mellékletek: 

- ajánlat tételi adatlap 
- NFA tájékoztató levele 
- Adó osztály tájékoztatása ajánlat megtételéhez 
- tulajdoni lap 



Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2018. (I. 25.) határozata 

 
Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 
1) ingatlanvásárlási ajánlatot tesz a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdése c, pontja alapján, a Biatorbágy, Forrás utca 092/1 
helyrajzi számon felvett, legelő besorolású, 4018 m2 területű ingatlanra, 
 

2) az ingatlan megvételére 80 000 Ft, azaz nyolcvanezer forint összeget ajánl meg, 
 

3) az ingatlant Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1 pontjában meghatározott Településfejlesztési feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni, és közterület/út célra kívánja felhasználni. Konkrét felhasználási 
cél meghatározása: Az ingatlan mellett lévő (093 hrsz-ú), természetben Forrás utca 
szélesítését, továbbá egyes ingatlanok közvetlen közterületről történő megközelítését 
kívánja biztosítani a területen az Önkormányzat. 

 

4) Biatorbágy Város Önkormányzata vállalja az adás-vételi eljárás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését. 

 

5) Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

 

6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Biatorbágy, 092/1 hrsz.-ú 
ingatlan adás-vételével kapcsolatos eljárás során a NFA felé tulajdonosi jogkörben teljes 
körűen eljárjon, és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 
 
Határidő: 2018. február 1. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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