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                         a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                              2013. október 30-án tartandó ülésére  

 

 Napirend: BLASO KFT. Lengyeltóti vételi szándéka a lengyeltóti 096 ,098 ,0100 ,hrsz.-ú  

                  ingatlanokra. 

 

 Előadó    : Zsombok Lajos polgármester  

 

 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

   BLASO KFT. Lengyeltóti Fonyódi út külső székhelyű társaság képviseletében Blaser Markus a 

lengyeltóti 096 hrsz-ú 3435 m2 nagyságú saját használatú út, 098 hrsz-ú 3441 m2 nagyságú saját 

használatú út és a 0100 hrsz.-ú 3482 m2 nagyságú saját használatú út művelési ágú ingatlanra 

bejelentette a vételi szándékát.  

 Az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján saját használatú útként vannak nyilvántartva az ingatlanok, 

de a természetbeni állapotnak megfelelően szántó művelési ágban vannak. Ez az állapot már 1988 

óta áll fenn, amikor a BB a szőlőket kivágta és a területet szántó művelési ágba vonta.  

  Az utak visszaállítása nem  indokolt, mivel ezek az utak csak az ültetvények közötti közlekedési 

célokat szolgálták, más területek megközelítése nem ezekről az utakról történik. A szomszédos 095 

097 és 099 hrsz-ú szántó művelési ágú területet a kérelmező használja. Az utak esetleges 

visszaállítása az egységes táblaként való művelést akadályozná.  

  Az ingatlanok jelenleg az Önkormányzat forgalomképtelen vagyoni körébe tartoznak. Ahhoz, hogy 

forgalom képes vagyon tárgyát képezzék, az újrahasznosítási eljárást le kell folytatni, az ingatlan-

nyilvántartásban a tényleges használatnak megfelelően szántóvá kell minősíteni a saját használatú 

utakat.  

 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Rend.) 19.§ (5) alapján  

 „ A képviselő testület által kijelölt ingatlant értékesíteni csak értékbecsléssel megalapozva, 

meghirdetés és ajánlatkérés vagy pályázat útján lehet. Az értékesítés lehetőségeitől függően a 

szakértői értékbecslésben szereplő forgalmi értéktől lefelé legfeljebb 5%-al lehet eltérni a Jogi 

Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság előzetes véleménye alapján. A Rendelet 20.§ (1) alapján „ 

Amennyiben értékesítésre előzetesen ki nem jelölt ingatlanra érkezik vételi ajánlat , az értékestés 

előkészítésére csak abban az esetben kerül sor, ha az értékesítés előkészítésének várható költségeit-

különösen az értékbecslés,esetleges rendezési terv módosítás, stb. költségét-az ajánlattevő 

megelőlegezi. Az értékesítés előkészítéséhez szükséges munkálatokat  az  Önkormányzat rendeli meg 

és készítteti el.”  

 

  A vételi ajánlat bejelentésével egyidejűleg a kérelmező nyilatkozott arról, hogy földrészletek 

értékesítése során felmerülő költségeket vállalja. Ennek értéke megközelítőleg 285.000.-Ft.   

 

 

 

 



  

 Békési Béla kérelmünkre elvégezte az ingatlanok értékbecslését és az alábbi értékeket állapította 

meg.  A 098 hrsz.-ú 3441 m2 nagyságú saját használatú út értéke 530.000.-Ft, 096 hrsz.-ú 3435 m2 

nagyságú saját használatú út értéke 530.000.-Ft, 0100 hrsz.-ú 3402 m2 nagyságú saját használatú út 

értéke 540.000.-Ft.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet állásfoglalását a lengyeltóti 096, 098 és 0100 hrsz.-ú 

ingatlanok eladása ügyében.  

 

Határozati javaslat:  

 

1) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a lengyeltóti 096, 098 és 0100 hrsz-ú ingatlanok 

eladását nem támogatja az újrahasznosítási és művelési ág változási eljárás lefolytatásához 

nem járul hozzá. Az utaknak az ingatlan-nyilvántartás szerinti eredeti állapotnak megfelelő  

visszaállítását kezdeményezi.  

       

     2)  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a lengyeltóti 096,098 és 0100 hrsz.-ú ingatlanok 

vonatkozásában az újrahasznosítási és művelési ág változási eljárás lefolytatásához  hozzájárul 

saját költségre,  de az ingatlan eladását nem támogatja.  

 

3) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a lengyeltóti 096 098 és 0100 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában az újrahasznosítási eljárás lefolytatását és a művelési ág változását támogatja 

azzal, hogy az eljárás lefolytatása során felmerülő költségeket a kérelmező fizesse meg. Az 

ingatlanok forgalomképes vagyoni körbe történő átminősítését követően az ingatlan 

eladásához hozzájárul, a megállapított hivatalos érték szerint.  

Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert azzal, hogy a várható költségek befizetését követően 

előszerződést kössön a BLASO KFT. képviselőjével.   

  

  

   

 

          

Lengyeltóti 2013. október 25.  

 

                                                                                            Zsombok Lajos  

                                                                                              polgármester  

 

 

Az előterjesztést készítette:                                           Jóváhagyta:  

 

 

Bándiné Matucza Erika                                           dr. Szatmári Ibolya  

           főelőadó                                                                    jegyző 

                             

                         

 

 

 


