
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat az 5125/6 helyrajzi számú a Szabó Pál utca és a Veres 
Péter utca között található ingatlan 5126/10 helyrajzi számú 
ingatlanra eső részének értékesítésére. 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György 
polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a gödöllői ingatlan
nyilvántartásban 5125/6 helyrajzi szám alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
43 7 m2 nagyságú földterület, melynek az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. 7 m2 nagyságú területét 
a (VMB-216/2010) vezetékjoga terheli, természetben a Szabó Pál utca és a Veres Péter utcák 
között helyezkedik el. A keskeny teleksáv korábban gyalogútként funkcionált, közút céljából 
lett kialakítva, azonban nem volt része a közúthálózatnak. A gyalogos- és gépjárműforgalom a 
közelben lévő Németh László utcát és az Esze Tamás utcát érinti. A Gödöllő város helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI.15) számú önkormányzati 
rendelet értelmében közút céljára nem szükséges, így lehetőséget ad a más módon történő 
hasznosításra. A 32.651/2017 számú földhivatali határozat alapján a terület közútról, 
beépítetlen területre való ingatlan-nyilvántartási átvezetés megtörtént. Az átvezetés után 
terület mellett négy telekszomszéd közül az 5126/10 helyrajzi számú, az 5125/4 helyrajzi 
számú és az 5126/13 helyrajzi számú ingatlan tulaj do no sok vételi szándékukat jelezték a 
területükkel határos ingatlanrész megvételére. 
Az 5125/6 helyrajzi számú terület önállóan nem piacképes, hiszen alakja miatt beépíteni nem 
lehet. Értékesítése kizárólag a közvetlen telekszomszédok részére lehetséges. A terület 
elhelyezkedése a mellékelt térképen látható. 

A vételi szándéknyilatkozatok alapján az EURO IMMO Expert Kft.-vel ingatlanforgalmi 
értékbecslés készült. 
A szakértői vélemény a teljes ingatlan területére vonatkozik, a telek adottságait figyelembe 
véve, mely szerint a 437 m2 nagyságú teljes telek területértéke 3.584.247 Ft összegben került 
megállapításra. Ez azt jelenti, hogy a telek négyzetméter ára 8.202 Ft összegű. 

A Geométer Kft. által 26/2017. munkaszámon készített, a Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali 
Osztálya által 1466/2017. számon záradékolt változási vázrajzban foglaltak szerint, a vásárlási 
szándék alapján 5125/6 hrsz-ú ingatlan két részre, egy 218 m2 nagyságú és egy 219 m2 

nagyságú területrészre került megosztásra. 

A 218 m2 nagyságú területrészre vételi nyilatkozat az 5125/4 helyrajzi számú Takács János és 
Takácsné Balogh Boróka (Gödöllő, Szabó Pál utca 37.) ingatlan tulajdonosoktól, valamint az 
5126/13 helyrajzi számú Gémesi Levente, Gémesiné Sas Erzsébet (Gödöllő, Szabó Pál utca 
39.) ingatlan tulajdonosoktól érkezett. A vételár elfogadásával és a telekalakítással 
kapcsolatos nyilatkozat azonban még nem érkezett meg mindkét fél részéről, ezért ezen 
területrész később kerül előterjesztésre. 

A 219 m2 nagyságú területrészre egyedüliként az 5126/10 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonosai Barthos Gergely Áron és Barthosné Szaszák Borbála (Gödöllő, Veres Péter utca 
30.) jelezték vételi szándékukat. 
Az ajánlott 1.796.238 Ft összegű vételárat nem tudják elfogadni anyagi lehetőségük, valamint 
családi állapotulaa -három kiskorú gyermeket nevelnek- hivatkozással. Továbbá a területet 
harminc éve családjuk tartja karban, beleértve a parlagfű mentesítést is. Az általuk ajánlott ár 
4.100 Ft/m2

, azaz 897.900 Ft. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 5125/6 helyrajzi számú földterület 219 m2 nagyságú területrészének vevő által ajánlott 
eladási árát elfogadhatónak tartom. Az ingatlan adottságai, a kialakult használati viszonyok, 
értékesítésének szűk korlátai miatt a területrész részükre történő értékesítését javaslom. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával 
hozza meg tulajdonosi döntését. 

Göd ö 11 ő, 2017. szeptember" " 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata eladja az 5125/6 helyrajzi 
számú beépítetlen terület megnevezésű, 437 m2 nagyságú terület az 5126/10 helyrajzi számú 
földterülettel szomszédos 219 m2 nagyságú területrészét, 897.900 forintos vételáron Barthos 
Gergely Áron és Barthosné Szaszák Borbála (Gödöllő, Veres Péter utca 30.) részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Gödöllő város polgármesterét az adásvételi szerződés 
aláírására. 

Határidő: 

Felelős: 

az adásvételi szerződés megkötésére 15 nap. 
Dr. Gémesi György polgármester 
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