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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 
összefüggő előterjesztés 

 
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti. 
 
A 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 
szükségesnek döntés meghozatalát: 
 
 
A döntés tárgya: 
 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre való kijelölése, ingatlanvásárlás 
kezdeményezése 
 
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  
 
dr. Szabó Péter jegyző 
 
A döntés tervezett időpontja:  
 
2020. március 27. 

 
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
A döntéselőkészítés nyilvánossága:  
 
Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 
Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában több használaton kívüli, nem 
hasznosított ingatlan van, melyek megvételére az elmúlt időben érdeklődés 
mutatkozott.  
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III. 
4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) szerint ingatlan 
használatba adása és hasznosítása 6 hónapnál nem régebbi, független értékbecslő által 
készített forgalmi értékbecslés alapján, versenyeztetéssel történhet.  
 
A vagyonrendelet szerint a döntési hatáskörrel rendelkező jogosult az értékbecslés 
szerinti ellenértéknél magasabb értéket megállapítani, alacsonyabbat kizárólag a 
képviselő-testület állapíthat meg. 
 
A vagyonrendelet 5. § (3) bekezdése alapján: „A korlátozottan forgalomképes 
vagyonelem elidegenítése, gazdasági társaságba, alapítványba vagy közalapítványba 
való vitele a képviselő-testület hatáskörébe tartozik és csak a képviselő-testület által 
kikötött funkció mellett lehetséges, amennyiben a vagyonelem közfeladat ellátásához 
feleslegessé válik. A korlátozottan forgalomképes vagyonelem a rendeltetése és hozzá 
kapcsolódó önkormányzati feladatkör sérelme nélkül használható és hasznosítható, a 
hasznosítás és a használatba adás – az e rendeletben és további önkormányzati 
rendeletekben meghatározott bérbeadási, hasznosítási hatáskörök gyakorlása 
kivételével – csak a képviselő-testület döntésével lehetséges az általa kikötött 
funkciónak megfelelően.” 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat tulajdonában lévő, 5 millió Ft feletti ingatlanértékesítés esetén az 
államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 
 
A bevételek növelése érdekében javaslom az alábbi ingatlanok értékesítésének 
támogatását.  
 
I. A Lucza hegyi utcai rekultivált hulladéklerakó értékesítése 
 
Előzmények: 
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program támogatásból megvalósuló KEOP-
2.3.0/2F-2008-0003 számú pályázat keretén belül került rekultiválásra a Lucza hegyi 
(akkori Erzsébet utcai) utcánál található dombóvári 291/19 és 291/20 hrsz.-ú ingatlan.  
 
A Képviselő-testület a 415/2016. (X. 13.) Kt. határozata alapján lefolytatott 
vagyonhasznosítási pályázat eredményeként - a dombóvári 291/20 hrsz. alatt felvett, 
6,3814 ha nagyságú, kivett szemétlerakó telepként nyilvántartott ingatlanra - a 
pályázat nyertesével, a pécsi székhelyű Paliskó Kft.-vel használati megállapodás jött 
létre 2017.02.16-án 4 db napelemes kiserőmű létesítésére a vagyonhasználó által 
megvalósítva. 
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A megállapodás 2017.10.20-án került módosításra a 337/2017. (VI. 29.) Kt. 
határozatnak megfelelően 5 db napelemes kiserőmű létesítéséhez szükséges területet 
használatára. A beruházás nem valósult meg. 
 
A szerződéssel alapított használati jogviszony határozott időre szólt. A jogviszony 
vége 2018.07.04. napja (a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program rekultivációs 
projektje fenntartási időszakának vége), de legkésőbb a fenntartási időszakot követő új 
hasznosítási szerződés megkötésének napja volt. Ez utóbbi nem került megkötésre. 
 
A Képviselő-testület a 415/2016. (X. 13.) Kt. határozata alapján megtörtént az érintett 
terület telekalakítása. Mivel a 291/23 hrsz.-ú ingatlan mellett helyezkedik el az 
önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű Lucza hegyi utcai hulladékgyűjtő, ezért 
annak megközelítése miatt nem javasolt az ingatlan értékesítése.  
 
Ingatlanok adatai: 

Hrsz. Megnevezése Területe (m2) Értékbecslés szerinti 
vételár (Ft) 

291/25  
 
 

Kivett szemétlerakó telep 

11.496 4.000.000,- 
291/26 9.059 3.200.000,- 
291/27 10.115 3.600.000,- 
291/28 9.374 3.300.000,- 
291/29 11.327 4.000.000,- 
291/30 6.390 2.200.000,- 
291/31 7.823 2.700.000,- 
291/32 Kivett magánút 4.656 1.600.000,- 

Összesen: 70.240 24.600.000,- 
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A területek a Helyi Építési Szabályzat szerint különleges napelempark (Kk-1 n jelű) 
övezetbe tartoznak. A Kk-1 n jelű övezet napelem parkok létesítésére szolgál, ahol az 
energiatermelő rendszerek, és azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához kapcsolódó 
létesítmények helyezhetők el. 
 
Az értékbecslést a Czinege és Társa Bt. készítette 2020.02.26-án.  Javaslom a pályázati 
felhívás induló nettó licitárát 30 millió Ft-ban meghatározni a több mint 7 hektár 
nagyságú területre tekintettel. 
 
Az értékesítésre javasolt ingatlanok forgalomképessé történő átsorolásáról a 
Képviselő-testület korábban nem döntött, így – mivel a vagyontörvény alapján a 
hulladékudvarok a forgalomképtelen vagyoncsoportba tartoznak – szükséges a volt 
rekultivált hulladékudvarból telekalakítással létrejött ingatlanok átsorolása. 
Első körben javaslom az ingatlanok megnevezését kivett szemétlerakó telepről 
beépítetlen területté minősíteni, majd a vagyonrendeletben üzleti vagyonba sorolni.  
 
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

I. Határozati javaslat 
a Lucza hegyi utcánál található rekultivált szemétlerakó telepek és a magánút 

értékesítéséről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Lucza 
hegyi utcában található dombóvári 291/25-26-27-28-29-30-31 hrsz.-ú, kivett 
szemétlerakó telep megnevezésű és a 291/32 hrsz.-ú, kivett magánút megnevezésű 
ingatlanok versenyeztetéssel egybekötött árveréssel kerüljenek értékesítésre az alábbi 
feltételekkel: 

• Az ingatlanok értékesítésére egyben kerülhet sor. 
• A vételár 30.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. 
• Az adásvétellel kapcsolatos költségeket – beleértve a szerződéskötési 

díjat – a vevő vállalja. 
• Az adás-vételi szerződésben ki kell kötni, hogy a területek hasznosítása a 

Helyi Építési Szabályzat szerinti övezeti besorolás szerint történhet. 
• Az értékesítésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az 

ingatlanok forgalomképessé válnak.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívások és az adás-
vételi szerződések tartalmának jóváhagyására és a szerződés megkötésére, valamint, 
ha szükséges, az ajánlat megküldésére az illetékes szervnek a Magyar Államot 
megillető elővásárlási jog miatt. 
 
Határid ő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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II. Hunyadi téri buszmegálló épületében lévő üzlethelyiség 
 
2017-ben a Hunyadi tér 2. szám alatti épületben található üzlethelyiség az akkori 
bérlőtől visszavételre került. A közelmúltban az ingatlanban a HACS Egyesület 
irodája működött, majd a választások idején a Természetesen Dombóvár Közéleti 
Egyesület bérelte egy rövid időre, azóta ismét üresen áll. 
 
Az elmúlt hetekben érdeklődés mutatkozott az ingatlan bérbevétele vagy megvétele 
iránt. A két helyiségből álló (ebből az egyik korábban a váróterem volt), 26 m2-es, 
klímával felszerelt, önálló villanyórával és vagyonbiztonsági rendszerrel igen, de 
vizesblokkal nem rendelkező ingatlan értékbecslését a Petrónus Kft. készítette el 2020. 
március 16-án. E szerint az üzlethelyiség forgalmi értéke 2 millió Ft.  
 
Az ingatlan a vagyonrendelet szerint a forgalomképtelen vagyoncsoportba van sorolva, 
így az értékesítésre csak a forgalomképessé történő átsorolás után kerülhet sor. 
 
Javaslom az eladási ár legalacsonyabb értékét 2,5 millió forintban megállapítani. 
 

II. Határozati javaslat 
a Hunyadi téri üzlethelyiség értékesítéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hunyadi 
tér 2. szám alatti épületben található, dombóvári 782/3/A/4 hrsz.-ú, egyéb helyiség 
megnevezésű ingatlan versenyeztetéssel egybekötött árveréssel kerüljön értékesítésre, 
azzal a feltétellel, hogy az induló nettó licitár 2.500.000,- Ft, melyet áfa nem terhel és 
az adásvétellel kapcsolatos költségeket – beleértve a szerződéskötési díjat – a vevő 
vállalja. Az értékesítésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a 782/3/A/4 hrsz.-
ú ingatlan forgalomképessé válik.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás és az adás-
vételi szerződések tartalmának jóváhagyására és a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
    
 
III. Köztársaság utcai építési telek 
 
2018 nyarán a Viessmann Technika Dombóvár Kft. és az önkormányzat között 
létrejött csereszerződés kapcsán került önkormányzati tulajdonba a Köztársaság utcai 
4637 hrsz.-ú, 1074 m2 nagyságú, kivett áruház megnevezésű (a valóságban beépítetlen 
terület) ingatlan. 
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Az értékbecslést a Czinege és Társa Bt. készítette 2020.03.12-én.  E szerint a forgalmi 
érték 2,8 millió Ft.  
Az ingatlan Dombóvár frekventált belterületi részén kiváló elhelyezkedésű övezetben 
található, a város ipari és kereskedelmi területén, a város centrumától 1,5 km-re. 
Övezeti besorolása Gksz-1.  
 

III. Határozati javaslat 
a Köztársaság utcai 4637 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Köztársaság utcánál található, dombóvári 4637 hrsz.-ú, 1074 m2 nagyságú, kivett 
áruház megnevezésű (a valóságban beépítetlen terület) ingatlan versenyeztetéssel 
egybekötött árveréssel kerüljön értékesítésre, azzal a feltétellel, hogy az induló nettó 
licitár 3.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel és az adásvétellel kapcsolatos költségeket 
– beleértve a szerződéskötési és telekkimérés díját – a vevő vállalja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás és az adás-
vételi szerződés tartalmának jóváhagyására és a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
  
 
IV. Gunarasi út melletti 4583 hrsz.-ú szántó 
 
Előzmény: 
2004.06.25-én ingatlanátadási megállapodás jött létre a dombóvári 4583 hrsz.-ú 
ingatlannal kapcsolatban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, mint átadó és Dombóvár 
Város Önkormányzata, mint átvevő között. A térítésmentesen átvett ingatlan 
hasznosításáról 15 évig kellett beszámolót küldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. részére. A beszámolási időszak lejárt. 
 
A gunarasi út mellett elhelyezkedő, 4583 hrsz.-ú, szántó megnevezésű ingatlan a város 
közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) 



7 
 

önkormányzati rendelete szerint a Gip-5 övezetben található: nem jelentős zavaró 
hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.  
Az övezeti besorolás az ipari park cím elnyerése érdekében került módosításra az 
elmúlt időben. A legkisebb kialakítható teleknagyság 2.000 m2.  
 
A 277/2018. (VII. 26.) Kt. határozat támogatta az ingatlan értékesítését 1.300,- Ft/m2 

plusz áfa induló licitáron azzal a feltétellel, hogy nyertes pályázónak kell megtéríteni 
az önkormányzat részére a telekalakítással és szerződéskötéssel kapcsolatos 
költségeket, valamint ha szükséges a Helyi Építési Szabályzat módosításának 
költségeit. A folyamatos pályázati felhívások ellenére szerződéskötésre nem került sor. 
 
Jelenleg a 6 ha nagyságú szántóból az Agrár-Béta Kft. haszonbérleti szerződés alapján 
49.100 m2-t művel. A szerződés lejárata: 2021.12.31. Az önkormányzat a szerződést a 
gazdasági év végét megelőzően 3 hónappal, de legkésőbb tárgyév szeptember 30-ával 
önkormányzati érdekből felmondhatja. 
 
A nem hasznosított 1 ha 900 m2 nagyságú terület kerítéssel van körbekerítve és a 
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által – vízjogi engedéllyel rendelkező – 
kialakított kút van rajta.  
 
A Gunarasi út mentén elhelyezkedő önkormányzati építési telek felosztása kapcsán 
korábban megkeresésre került a közútkezelő. Nyilatkozatuk szerint nincs annak 
akadálya, hogy a telekhez külön-külön közútcsatlakozás kerüljön kialakításra.  
 
A Czinege és Társa Bt. által 2020 márciusában elkészített értékbecslése alapján az 
ingatlan forgalmi értéke 19.620.000,- Ft (1.800,- Ft/m2), melyet áfa nem terhel. 
  

 
 

IV. Határozati javaslat 
a Gunarasi úton található 4583  hrsz.-ú szántó telekalakításáról és értékesítéséről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 277/2018. (VII. 26.) Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
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Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint árveréssel egybekötött nyilvános 
pályáztatás útján értékesíti a Dombóvár, Gunarasi út mellett található 4583 hrsz.-ú, 
szántó megnevezésű ingatlanból 1 ha 900 m2 nagyságú területet az alábbi 
feltételekkel: 

a.     A telekalakítással létrejövő terület vételára nettó 20.000.000,- Ft, melyet áfa 
nem terhel induló licitáron. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az 
önkormányzat részére a telekalakítással kapcsolatos költségeket és a 
szerződéskötéssel járó kiadást is.   

b.     Amennyiben a Helyi Építési Szabályzat módosítása a kérelmek szerint 
szükségessé válik, úgy annak a költségét a vevőnek kell vállalnia.  

  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 
jóváhagyására és a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az 
adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására és megkötésére, valamint ha 
szükséges, az ajánlat megküldésére az illetékes szervnek a Magyar Államot 
megillető elővásárlási jog miatt. 
  

Határid ő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjeletetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 
 

V. Bajcsy-Zs. u. 2/a. szám alatti kollégium 
 
A Bajcsy-Zsilinszky u. 2/a. szám alatti, 2009 óta használaton kívüli volt kollégiumi 
épületet az önkormányzat 2012-ben vette vissza az Illyés Gyula Gimnáziumtól.   
Az ingatlan értékesítéséről a 350/2018. (X. 26.) Kt. határozat döntött. Az értékesítés 
nem járt eredménnyel, az épület állaga az elmúlt időben tovább romlott (lapos tetőn 
keresztüli leázások). 
 
2019. december 29-én új értékbecslés készült Weisz Lajos igazságügyi szakértő által. 
A megállapított forgalmi érték: 97.305.000,- Ft.  
 
Az ingatlan észak-keleti felén egy 59 m2-es összkomfortos, piaci alapon kiadható 
bérlakás található. A bérlő bérleti szerződése 2022. november 30-án jár le. Az ingatlan 
értékesítéséhez szükséges a bérlő – elővásárlási jogra vonatkozó – nyilatkozatának 
beszerzése a teljes ingatlanra vonatkozóan. 
A 290/2018. (VIII. 17.) Kt. határozat támogatta a Solobon Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. fejlesztési elképzelését és engedélyezte, hogy a vállalkozás a 
cégirataiban telephelyeként tüntesse fel a Bajcsy-Zs. u. 2/a. szám alatti, 1290 helyrajzi 
szám alatti, kivett kollégium megnevezésű ingatlant és azt, hogy – pozitív pályázati 
döntés esetén – a projekt fenntartási időszakának végéig használja. Az 
ingatlanhasználathoz kapcsolódó bérleti szerződés aláírásra került, de a bérleti díjakat 
a bérlő nem fizeti. Előzőek miatt szükséges az új tulajdonos általi szerződésátvállalás. 
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Javaslom az ingatlan változatlan feltételekkel történő értékesítését 98 millió Ft-os 
induló nettó licitáron. 
 

V. Határozati javaslat 
a Bajcsy-Zsilinszky u. 2/a. szám alatti volt kollégium értékesítéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajcsy-Zsilinszky u. 2/a. 
szám alatti volt kollégium értékesítéséről szóló 350/2018. (X. 26.) Kt. 
határozatának a) pontjában foglalt induló nettó vételárat az alábbiak szerint 
módosítja: 

a) „Induló nettó vételár: 98.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel.” 
 
A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályosak. 
 
Határid ő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
    
 
VI. Gyár u. 16. szám alatti üzlethelyiség 
 
A Gyár u. 16. szám alatti társasházban a 2923/A/3 hrsz.-ú, üzlet megnevezésű 
ingatlant az önkormányzat, mint nem lakáscélú helyiséget hasznosít. Bérlő kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz, hogy megvásárolná az ingatlant. 
 
A Petrónus Kft. által 2020. március 16-án készített értékbecslés szerint a forgalmi 
érték 5,5 millió Ft.  Javaslom a vételárat 6 millió forintban megállapítani. 
 
Az ingatlannal kapcsolatos adatok: 

  - Területe: 44,45 m2 üzlethelyiség és a hozzá tartozó 3 db, összesen 119,36 m2 
nagyságú, tartós szerkezetű, illetve könnyűvázas alumínium raktár.  

  -  A társasházi alapító okirat szerint fentiekhez 3940/10000-ed eszmei hányadú 
lekerített udvar tartozik.   

  -   Bérleti szerződés lejárata: 2021.01.31 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. §-a szerint:  
(1) Ha a helyiséget elővásárlásra jogosult vásárolja meg, abban az esetben a helyiség 
vételára a lakástörvény 60. §-ában meghatározott rendelkezésre is tekintettel 
meghatározott forgalmi érték 100%-a.  
(2) Ha a helyiséget elővásárlásra jogosult vásárolja meg, a vételárat egy összegben 
vagy kérelmére legfeljebb egy évi részletfizetési kedvezménnyel fizetheti meg. 
 (3) Ha a helyiséget elővásárlásra jogosult vásárolja meg, és részletfizetési 
kedvezménnyel kíván élni, abban az esetben a szerződés megkötésekor a vételár 50%-
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ának megfelelő összeget köteles egy összegben megfizetni, míg a vételár fennmaradó 
50%-ának megfelelő összeget egyenlő részletekben köteles kiegyenlíteni. 
(4) Részletfizetés esetén a vételárhátralék összege után a vevőnek kamatot kell fizetnie. 
A kamat mértéke a polgári törvénykönyv szerinti törvényes kamat mértékével egyenlő. 
Ha a vevő az esedékes vételár részletet három egymást követő hónapban nem fizeti 
meg, a vételárhátraléka egy összegben esedékessé válik. 
 
 

VI. Határozati javaslat 
a Gyár u. 16. szám alatti üzlethelyiség értékesítéséről 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet szerint a Dombóvár, Gyár u. 16. szám alatti, dombóvári 
2923/A/3 hrsz.-ú üzlethelyiséget és a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonrészt 
értékesítésre kijelöli, az ingatlan bérlőjének elővásárlási jogot biztosít, és számára 
felajánlja megvételre 6.000.000,- Ft-os vételáron, melyet áfa nem terhel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet szerinti ajánlat 
közlésére, az adásvételi szerződés megkötésére és a szerződés tartalmának 
jóváhagyására.  

Határid ő: 2020. április 20. – az ajánlat közlésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
  
   
VII. Nyergesi „présház”  
 
A Képviselő-testület a 105/2016. (III. 22.) Kt. határozatával döntött a Nyerges tóhoz 
közeli 6506 hrsz.-ú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 
megvásárlásáról 2,5 millió Ft-ért. Az ingatlan megvásárlására a következő célok 
érdekében került sor: egyrészt a területen hiányként jelentkező mellékhelyiség, mosdó 
funkció, másrészt beíró helyiség a horgászok számára, harmadrészt pedig a hozzá 
tartozó telek sátorozási és rendezvény helyszínként is szolgált volna a tó környékén. A 
Nyergesvölgyi Horgász Sport Egyesület – mint a tó bérlője – HACS pályázat 
keretében kívánta volna a felújítást elvégezni, de a közösségi ház kötelező 
akadálymentesítése irreálisan magas kiadásokat jelentett volna, így az ingatlan jelenleg 
is használaton kívüli, és az elmúlt években az állapota tovább romlott. 

Az ingatlan területe: 1.340 m2, a ház alapterülete 50 m2, HÉSZ besorolása: Üh-3: 
hétvégiházas üdülő övezet. Az ingatlan korlátozottan forgalomképes.  
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A Petrónus Kft. által 2020. március 18-án készített értékbecslés szerint a forgalmi 
érték 1,6 millió Ft.   
 

VII. Határozati javaslat 
a nyergesi tó melletti, 6506 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nyerges 
tó mellett található, dombóvári 6506 hrsz.-ú 1.340 m2 nagyságú, kivett gazdasági 
épület, udvar megnevezésű ingatlan versenyeztetéssel egybekötött árveréssel kerüljön 
értékesítésre, azzal a feltétellel, hogy: 

• az induló nettó licitár 1.600.000,- Ft, melyet áfa nem terhel,  
• az adásvétellel kapcsolatos költségeket – beleértve a szerződéskötés díját – a 

vevő vállalja, 
• az adás-vételi szerződésben ki kell kötni, hogy a terület hasznosítása a Helyi 

Építési Szabályzat szerinti övezeti besorolás szerint történhet. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás és az adás-
vételi szerződés tartalmának jóváhagyására és a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
  
  Pintér Szilárd 
 polgármester 


