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Tisztelt Képvisel�-testület! 

 Békés Város Képvisel�-testülete a 183/2011. (V. 26.) számú határozatával döntött az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� 0162/5, 0164/3, 0164/5, és 0164/7 helyrajzi számú 
ingatlanok, kivett töltés m�velési ágba tartozó földterületek értékesítésér�l, Nagy György 5630 
Békés, Ó-Temet� u. 3/2. szám alatti lakos részére. A Képvisel�-testület a területek vételárát 
120.000,- Ft /ha összegben határozta meg. Az ingatlanok összterülete 3 ha 1715 m², a 120.000,- 
Ft/ha értéken számítva összértékük 380.580,- Ft.  

 Nagy György 5630 Békés, Ó-Temet� u. 3/2. szám alatti lakos a fenti ajánlatot nem 
fogadta el, ismételten az el�terjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
amelyben kéri a Tisztelt Képvisel�-testületet, hogy a megállapított vételár mértékét csökkentse. 
Kérelmét azzal indokolta, hogy az általa megbízott ingatlanforgalmi szakért� (Fazekas Terra Kft. 
5630 Békés, Kossuth u. 7. fsz. 7.) értékelése szerint a megvásárolni kívánt területek összes 
forgalmi értéke 84.000,- Ft.  

 Nagy György a mostani kérelmében már csak a 0162/5, 0164/3, és a 0164/5 helyrajzi 
számú területeket kívánja megvásárolni, a 0164/7 helyrajzi számút nem. Az ingatlanszakért�i 
vélemény is a fent megjelölt ingatlanokról készült el. 

 Fazekas László ingatlanvagyon értékel� és term�földekkel foglalkozó szakember 
véleménye szerint a szóban forgó területek formájuk, elhelyezkedésük és megközelíthet�ségük 
miatt nem teszik lehet�vé az önálló hasznosítás lehet�ségét. M�velni csak úgy lehet, ha beolvad a 
környez� területekbe. Az így keletkez� integrált, összefügg� terület átmin�sítésre kerülhet az 
ingatlan-nyilvántartásban. Ennek az eljárásnak azonban igen magas költségei vannak, ezért e 
területek potenciális vev�i a szomszédos földterülettel rendelkez� tulajdonosok lehetnek.

A Polgármesteri Hivatal által korábban elkészítetett, a Képvisel�-testület által már 
megismert és az el�terjesztéshez mellékelt adó- és értékbizonyítvány alapján a 0162/5 helyrajzi 
számú (1 ha 4153 m² ) 42.459,- Ft, a 0164/3 helyrajzi számú (1 ha 0591 m²) 31.773,- Ft, és a 
0164/5 helyrajzi számú (3445 m²) 10.335,- Ft érték�. A megvásárolni kívánt területek együttes 
forgalmi értéke: 84.567,- Ft. Javasoljuk a T. Képvisel�-testületnek, hogy ezt a vételárat ajánlja fel 
a kérelmez�nek. 

A határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül megfogalmazásra. 
       
Békés, 2011. augusztus 17. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 Jogi ellenjegyz�

 Pénzügyi ellenjegyz�














