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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 

Az előkészítésben közreműködött:  

Ocskó Henrietta műszaki ügyintéző 

                                                         Szászi Tamás osztályvezető 

 
Előterjesztés 

az Aszód, 1357/96 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének tárgyában 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az, Aszód, Falujárók útja 5/24. (1357/91 hrsz.) tulajdonosa, a Factory Workers Hostel Kft. 

(2193 Galgahévíz, Hunyadi utca 31.) 2019. év elején azzal a kéréssel kereste meg Aszód Város 

Önkormányzatát (továbbiakban: Önkormányzat), miszerint a tulajdonában lévő tízlakásos 

társasház és a Falujárók út közötti önkormányzati tulajdonú területen (1357/94 hrsz.) magán 

parkolót szeretne létesíteni, melyhez szükséges területet az Önkormányzattól meg kívánja 

vásárolni. 

A képviselő-testület a 16/2019. (II.28.) ÖKT sz. határozatában úgy döntött, hogy a 1357/94 

hrsz. önkormányzati tulajdonú területen engedélyezi egy magánparkoló kialakítását, valamint 

felhatalmazta a polgármestert a szükséges telekalakítás igénylővel történő elvégeztetésére, 

majd a telekalakítás és értékbecslés elvégzése után dönt a terület értékesítéséről. 

Elkészült - jelen előterjesztés mellékletét képezi - a telekalakításról egy változási vázrajz, 

melyet a földhivatal záradékolt. Ez alapján a 1357/94 hrsz.-ú ingatlanból leválasztásra kerül 

egy 391 m2 nagyságú terület parkoló kialakításának céljából, mely 1357/96 hrsz.-on jelenleg 

bejegyzés alatt áll. 

Az így kialakításra kerülő 1357/96 hrsz. ingatlanforgalmi értékbecslése az Origo Centrum 

Ingatlanforgalmazó Bt. (2682 Püspökhatvan, Béke út 27.) által megtörtént, melyben az 

ingatlant 3.070.000+ ÁFA Ft értékben határozta meg. 

A megosztás előtti 1357/94 hrsz. ingatlan az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012 (XI.13.) számú önkormányzati rendelet 

(Vagyonrendelet) 1. sz. melléklete alapján az önkormányzat tulajdonában álló 

forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozik. 

A kialakításra kerülő 1357/96 hrsz. ingatlan értékesítéséhez szükséges a Vagyonrendelet 

módosítása, az adott ingatlan üzleti vagyon körébe történő átminősítése miatt. 

A Vagyonrendelet 16. § (2) bekezdése kimondja, hogy amennyiben törvény a versenyeztetésre 

forgalmi értéket nem határoz meg, a korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyon 

értékesítése esetén 5 millió forint értékhatár felett kötelező a versenyeztetési eljárás lefolytatása. 
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Ennek megfelelően, mivel az érintett ingatlan eladási ára nem éri el az 5 millió forintot, nem 

szükséges a versenyeztetés. 

Mivel az ingatlan forgalmi értéke nem éri el a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár (bruttó 25 millió) 20 %-át (14 § (4), 

azaz bruttó 5 millió Ft-ot, így az államot az elővásárlási jog gyakorlása nem illeti meg. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az ingatlanforgalmi értékbecslés figyelembevételével a 

fent megnevezett önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről dönteni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat 

Aszód  Város Képviselő-testületének       /2020. (II. 26.) határozata 

az Aszód, 1357/96 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének tárgyában 

 

1. Aszód Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy az 1357/96  önálló 

helyrajzi számú ingatlan  ingatlannyilvántartási bejegyzése  után készítse elő az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012 (XI.13.) 

számú önkormányzati rendelet módosítását és terjessze azt a képviselő-testület elé. 

 

2. Aszód Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a  30/2012 

(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítást követően az 1357/96 hrsz., 391 m2 

nagyágú ingatlan értékesítésére,  az adásvételi szerződés aláírására a Factory Workers 

Hostel Kft. (2193 Galgahévíz, Hunyadi utca 31., Cégjegyzékszám: 13-09-196193,  

képviselő: Mészáros Zsolt György) részére 3.070.000 Ft + ÁFA áron. 

 

 
Felelős: Polgármester a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály útján 

Határidő: 2020. március 31. 

 

Aszód, 2020. február 19.                               

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

 

 

Látta: 

Dr.  Ballagó Katalin 

jegyző 

 

 

Mellékletek: 

 - Változási vázrajz 

 - Értékbecslés 
 






