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EIőterjesztés száma: 109/2020.

NYÍLT ÜLESENtárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
eevszerű többség szükséges.
ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 25-i rendes, nyílt ülésére
Tárgy: Javaslat a 383/2 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésére.
Tisztelt Képviselő-testület!

Baloghné Gyarmati Fatima kérelmet nyújtott be Pilis Város Onkormányzat tulajdonában lévő
Pilis, 383/2 hrsz-ú, 926 m2 beépítetlen terület megnevezésű ingatlan részletekben történő
megvásárlására(1. számúmelléklet).

A tárgyi ingatlan az Onkormányzat üzleti (forgalomképes) vagyonába tartozik. Az ingatlan
nyilvántartásunk szerinti értékét értékesítés előtt indokolt aktualizálni, a piaci értékhez
igazítani. Pilis Város Nemzeti vagyonáról szóló 22/2013. (VII. 29. ) Ok. rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) IV. fejezet 8. alcímének 14. § -a alapján a forgalomképes ingatlan
értékesitéséhez,ameimyibenannakvárhatóforgalmi értékea nettó 5. 000.000.-Ft-otmeghaladja
- ingatlanszakértő által készített forgalmi értékbecslés alapján lehet. Az ingatlan értékesitése
minimum ezen értéken történhet.

Továbbáa Rendelet V. fejezet 10. alcimének 16. § -a tartalmazza az önkormányzativagyon
átruházásánakszabályait,mely kimondja, hogy ,^4 nettó 5. 000. 000.-Ft értékhatártmeghaladó
vagyonelemet - ha jogszabály ettöl eltéröen nem rendelkezik - csak versenyeztetés (a

továbbiakban: pályázat) útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani. A tulajdonos ezen

értékhalártel nem érövagyonelem eseténis döntheta versenyeztetésmellett".
Ertékbecslést megrendelni, a pályázatot kiimi azt követöen lehet, ha az Onkormányzat
értékesitésre kijelöli az adott ingatlant.

A kérelmezett ingatlanhoz hasonló helyzetben több ingatlan található. A 2020. január 1 -ei
kataszteri nyilvántartásszerint 1/1 tulajdoni aránybanaz alábbiszámbanvannak belterületi és
külterületiingatlanokazOnkormányzattulajdonában(az utakat, közterületeket,stb. kivéve):
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A beépitetlen területek, épitési telkek száma indokolja, azok részletesebb vizsgálatát
(elhelyezkedés, hasznosithatóság, forgalmi érték, stb. ).

Tájékoztatoma Tisztelt Képviselő-testületet,hogy a mellékelt dokumentumok anonimizálása
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény a személyes adatok védelmére vonatkozó elöírásainak figyelembevételével történt.
Az ügybenkeletkezett iratok a testületi ülésenmegtekinthetőek.
A fentiek figyelembe vételével, kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a
határozatijavaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete

l./jelenleg nem kivánjaértékesitésrekijelölni a Pilis, 383/2 hrsz-úingatlant.
1. 1 felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Baloghné Gyarmati Fatima
kérelmezőt.
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