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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Vevő) 2018. május 18-án kelt levelében 

tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Dombóvár 0329/23 hrsz-ú (2.676 m2 irodaház, 2.302 

m2 szántó) ingatlanban Dunaföldvár Város Önkormányzata 663/10000 tulajdonrészt birtokol. 

 

A 115/2018.(VI.26.) KT határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a résztulajdont – 

az akkori értékbecslés szerint – 212.160 Ft vételárért adásvétel formájában eladja. 

 

A Vevő 2018. július 23-án kelt levelében tájékoztatatta Dunaföldvár Város Önkormányzatát, 

hogy nem kíván ellenértéket fizetni az eladásra felkínált tulajdonrészért és a zöldterület 

gondozásának költségét is kiszámlázzák. 

 

A 148/2018.(IX.25.) KT határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a résztulajdont 

ajándékozás címén felajánlotta a Vevő részére azzal a kikötéssel, hogy az ajándékozás 

valamennyi költsége a Vevőt terheli.  

 

Az ajándékozási szerződés-tervezete 2018. november 14-én megküldésre került a Vevő részére. 

A tervezetre válasz, módosító javaslat, valamint véleményezés azóta sem érkezett.  

 

A 148/2018.(IX.25.) KT határozat tartalmazta továbbá, hogy a Vevő amennyiben legkésőbb 

2018. 10. 31. napjáig nem intézkedik az ajándékozási szerződés elkészíttetése, aláírása végett, 

akkor a Képviselő-testület eláll az ingatlanrésszel kapcsolatos ajándékozási szándékától, 

viszont a zöldterület fenntartás költségeit a jövőben sem fizeti meg. 

 

A Vevő 2022. február 03. napján kelt levelében ismét vételi ajánlatot tett az ingatlanra. A vételár 

– az elkészült értékbecsét figyelembe véve - 238.680 Ft összegben került megállapításra. A 

döntést 60 napon belül várja a Vevő. 

 



Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021. (VII. 5.) 

önkormányzati rendelet 21.§ (2) bekezdés f) pontja alapján osztatlan közös tulajdoni rész 

eladása esetén nem kell pályázatot kiírni. 

A megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását 

 

Dunaföldvár, 2022. február 16. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. a Dombóvár 0329/23. hrsz-ú, kivett irodaház és szántó művelési ágú ingatlanban 

663/10000 tulajdoni hányadot eladásra kijelöli.  

2. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021. (VII. 

5.) önkormányzati rendelet 21.§ (2) bekezdés f) pontja alapján a pályázat kiírását 

mellőzi. 

3. a Dombóvár 0329/23. hrsz-ú, „kivett irodaház és szántó” művelési ágú ingatlanban lévő 

663/10000 tulajdoni hányadát Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: 

Vevő) el kívánja adni az értékbecsléssel alátámasztott 238.680 Ft vételáron. 

4. a Vevőt terheli az adásvétellel kapcsolatos valamennyi ügyvédi, eljárási és egyéb 

költség. 

5. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és az eljáráshoz 

szükséges további jognyilatkozatok megtételére. 

6. amennyiben a Vevő legkésőbb 2022. május 1. napjáig nem él az ingatlanvásárlás ezen 

határozatban biztosított jogával, akkor a Képviselő-testület eláll az ingatlanrész eladási 

szándékától. 

 

Határidő: 2022. március 07. az értesítésre 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Értesül:  

1. Vevő 

2. Aljegyző 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

4. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 
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