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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A testület Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
5/2011. (II. 17.) Kgy. határozata 36. a) pontjában döntött a gazdaságtalanul működő 
Berekfürdő, belterület 1130 hrsz-ú, Vadvirág u. 21. szám alatti ingatlan elidegenítéséről.  
A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy.  rendelet (továbbiakban: rendelet)  
5. §-ának (3) pontja értelmében a 2.000.000,- Ft egyedi értéket meghaladó értékű vagyontárgy 
elidegenítésére nyilvános pályázati eljárás útján kerülhet sor. A rendelet 6. § (1) pontja 
értelmében az ingatlan vagyon értékét 90 napnál nem régebbi, független szakértő által 
készített értékbecslés alapján kell meghatározni. A becslési munka elvégzésére öt, a 
településhez közelebbi székhelyű értékbecslő vállalkozótól történt árajánlatkérés. A munka 
elkészítése a legkedvezőbb ajánlatot adó szakértőtől megrendelésre került. A helyszíni 
megtekintés lehetőségét az értékbecslő számára 2011. április 22-én biztosította Nógrád Megye 
Önkormányzatának Ellátó Szervezete. 
A szakértő 2011. április 24-ei fordulónappal – piaci összehasonlító módszerrel – az ingatlan 
tehermentes forgalmi értékét 8.200.000,- Ft-ban határozta meg. A szakértő által készített 
becslés során öt jogügylet adatait vetette össze a megyei tulajdonú ingatlant jellemző 
paraméterekkel.  
A becslő által hozamszámításon alapuló értékeléssel megállapított érték 7.800.000,- Ft. A 
hozam alapú értékelés azon az elven nyugszik, hogy bármely eszköz értéke a belőle származó 
tiszta jövedelem érékével azonos. 
A nettó pótlási elvű, azaz költség alapú érték 9.200.000,- Ft-ban került meghatározásra. Az 
eljárás során a szakértő három vállalkozói ajánlat alapján újraelőállítási költséget határozott 
meg, melyből a valós amortizáció került levonásra.  
Tekintettel arra, hogy a piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés eredménye tükrözi a 
valós piaci ellenértéket, a fent hivatkozott határozat alapján történő pályázat kiírás során 
egyben középárként is tekinthető, 8.200.000,- Ft-ot célszerű megjelölni, mint irányárat. 
A korábbiakban a pályázatok bontása közjegyző jelenlétében történt, azonban az 
önkormányzat jelenlegi nehéz költségvetési helyzetére, valamint az ingatlan megismert 
forgalmi értékére tekintettel e költséges megoldás helyett a hivatal munkatársai valamint az 
érintett bizottságok elnökei jelenlétében történő pályázatbontásra teszek javaslatot. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a következő határozati javaslat elfogadását. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Berekfürdő, Vadvirág u. 21. szám alatti, belterület 1130 hrsz-ú ingatlan 
nyilvános pályázati eljárás útján történő elidegenítésére 

 
1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozata 36. a) 

pontjában a Berekfürdő belterület 1130 hrsz-ú, 375 m2 területű, hétvégi ház, udvar 
megnevezésű, Berekfürdő, Vadvirág u. 21. szám alatt található elidegenítésre kijelölt 
ingatlan nyilvános pályázat keretei között történő értékesítésének lebonyolítási 
feltételeit a következőkben határozza meg: 

a) a pályázat közzététele az interneten a www.kozerdeku-hirdetmenyek.hu 
weboldalon és az önkormányzat hivatalos honlapján történik; 

b) a pályázat közzétételének határideje 2011. május 27.; 
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c) az ingatlan irányára 8.200.000,- Ft; 

d) az értékesítés feltétele a pályázó által a szerződéskötéssel egyidejűleg az ajánlati ár 
30 %-ának, 90 napon belül a teljes összegének kiegyenlítése; 

e) ajánlati kötöttség: 90 nap; 

f) a pályázat érvényességének feltételei: 
− a pályázó (szerződéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az 

eredeti dokumentumok bemutatása mellett, 
− az ajánlati ár megjelölése, 
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról, 
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tulajdonszerzésének jogi korlátja nincs, 
− a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 5 %-a mértékű bánatpénz 

megfizetése és annak igazolása; 

g) a pályázati kiírásban szereplő ingatlan megtekintése igény szerint – de legalább 3 
munkanappal a kívánt időpont előtt történő jelzés feltételével – lehetséges; 

h) a pályázat benyújtásának határideje 2011. június 10-e 1000 óra, amellyel 
egyidejűleg kerül sor az ajánlatok bontására; 

i) a pályázat elbírálása során előnyt élvez: 
− magasabb vételárat, 
− előnyösebb fizetési feltételt megajánló pályázó; 

j) a pályázat elbírálása a közgyűlés júniusi ülésén; 

k) jogfenntartás a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné történő minősítésére;  

l) figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elővásárlási jogokra. 
 
2) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírásnak – az 1. pontban 

ismertetett feltételeknek megfelelő – elkészítésére, közzétételére, a pályázat 
bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatainak értékelését végeztesse el és a 
pályázat elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a közgyűlés elé. 
A testület felkéri a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét a 
pályázatok döntésre történő előkészítésében való részvételre. 

 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  Szandai József a Gazdasági Bizottság elnöke 
  Rozgonyi József a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 
 

 
Salgótarján, 2011. május 12. 
 
 
 
 
 Becsó Zsolt 
 


