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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 döntés tárgya: 

 

A Gunarasi úton található 6 hektár területű ingatlan telekalakítása és értékesítése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. április 15. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III. 

4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) szerint ingatlan 

használatba adása és hasznosítása főszabály szerint 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, azonban alacsonyabbat 

kizárólag a képviselő-testület állapíthat meg. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a 

helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió Ft feletti ingatlan értékesítése esetén az 

államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

 

A Gunarasi út mellett elhelyezkedő, 4583 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan a város 

közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet szerint már a Gip-5 övezetben található, amely nem jelentős 

zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Az övezeti 

besorolás az ipari park cím elnyerése érdekében került módosításra. A legkisebb 

kialakítható teleknagyság 2.000 m2.  

 

A vagyonértékesítésből tervezett bevételek realizálása érdekében a 277/2018. (VII. 

26.) Kt. határozattal az ingatlan értékesítésre lett kijelölve nettó 1.300,- Ft/m2 induló 

licitáron azzal, hogy a nyertes pályázónak az önkormányzat részére meg kell téríteni a 

telekalakítással és szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket, valamint – ha szükséges 

– a helyi építési szabályzat módosításának költségeit. A folyamatos pályázati 

felhívások ellenére ajánlattételre és szerződéskötésre nem került sor. A 2020. 

márciusában (veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

11/2020. (III. 27.) határozattal) visszavonásra került, és csak haszonbérlettel nem 

érintett rész maradt eladásra szánva. 

 

Jelenleg a 6 ha nagyságú belterületi szántóból az Agrár-Béta Kft. haszonbérleti 

szerződés alapján 49.100 m2-t művel. A szerződés ez év végén jár le, az önkormányzat 

azt a gazdasági év végét megelőzően 3 hónappal, de legkésőbb a tárgyév szeptember 

30-ával önkormányzati érdekből felmondhatja. 

 

A nem hasznosított 1 ha 900 m2 nagyságú rész kerítéssel van körbekerítve, és a 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által kialakított – vízjogi engedéllyel 

rendelkező – kút van rajta (ezt a részt használták a mezőgazdasági közfoglalkoztatási 

mintaprogramhoz). 

 

Az elmúlt időben többen is érdeklődtek az ingatlan egy részének megvásárlása iránt. A 

Tüskei Ipari Park koncepciójának kidolgozása kapcsán elkészült egy terv a terület 

felosztásáról annak érdekében, hogy oda több vállalkozás tudjon betelepülni és 

beruházni. A koncepcióterv szerint 6 db telek kialakítása oldható meg a megközelítést 
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szolgáló úttal kivételével, amely a Gunarasi úthoz és az északi oldalról a szomszédos 

önkormányzati területhez fog csatlakozni. 

 

A Czinege és Társa Bt. által 2020. márciusában elkészített, és 2021-ben aktualizált 

értékbecslés alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke 1.800,- Ft/m2, melyet áfa nem 

terhel. Az induló licitárat ennél magasabban indokolt meghatározni, mivel a kiszolgáló 

út az önkormányzat tulajdona marad. Ennek és közműveknek a kialakítása a Tüskei 

Ipari Park fejlesztésére irányuló uniós projekt révén valósulhat meg. 

 

A fentiek alapján javaslom a terület feldarabolását és az egyes területek értékesítésre 

történő kijelölését. 

 

Határozati javaslat 
a Gunarasi úton található 4583 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról és a felosztással 

létrejövő beépítetlen területek értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 11/2020. (III. 27.) határozatát visszavonja. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli a Dombóvár, Gunarasi út mellett 

található, dombóvári 4583 hrsz.-ú, szántó megnevezésű ingatlan művelésből való 

kivonásának és telekalakításának kezdeményezését annak érdekében, hogy az 

ingatlanból hat beépítetlen terület és a megközelítésüket szolgáló út jöjjön létre. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint a dombóvári 4583 hrsz.-ú ingatlanból a 2. pont szerint létrejövő 

beépítetlen területeket árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján történő 

értékesítésre jelöli ki az alábbi feltételekkel: 

 

• Az ingatlan telekalakítása és a művelési ág beépítetlen területre történő 

megváltoztatása az önkormányzat feladata, a pályázati felhívás ezt megelőzően is 

kiírható. 

• Az egyes területekre külön-külön is lehet ajánlatot tenni, illetve értékesíteni. 

• Az induló licitár valamennyi terület tekintetében 2.100,- Ft/m2, melyet áfa nem 

terhel. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére a 

telekalakítással kapcsolatos költségeket, illetve a szerződéskötéssel és 

adásvétellel kapcsolatos kiadást is. 

• Amennyiben a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv módosítása a 

területen megvalósítani kívánt beruházás miatt szükségessé válik, úgy a 

településrendezési eszköz módosításának költségét a vevőnek kell vállalnia.  
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Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a pályázati felhívás és a legmagasabb 

összegű vételárat megajánló ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés tartalmát, az 

adásvételi szerződést aláírja, valamint - ha szükséges - az ajánlatot megküldi az 

illetékes szervnek a Magyar Államot megillető elővásárlási jog miatt. 

  

Határidő: 2021. április 16. - a pályázati felhívás megjelentetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

  
  Pintér Szilárd 

 polgármester 

 


