
ELŐTERJESZTÉS 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. január 29. napi ülésének 13. napirendi pontjához

Napirend:
13.)  A  termál  terület  egy  részének  értékesítésére  vonatkozó  árverési  hirdetmény  (licit)
dokumentumainak ismertetése.
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A  termál  terület  egy  része  illetve  a  hozzá  kapcsolódó  területek  nyilvános  licit  útján  történő
értékesítésére vonatkozó dokumentumok tervezetei elkészültek. 

1. Változási vázrajz tervezet: (előterjesztés melléklete)  

A  változás  érintette  az  1463/2,  1463/3,  1463/4,  1463/5,  1463/6  hrsz.-ú  ingatlanokat,  melyek
összterülete 18 ha 4386m2.
A változás utáni állapot szerint 3 hrsz. jönne létre az  1463/6 (1 ha 2039m2), az 1463/9 (3 ha 5752
m2) és az 1463/10 ( 13 ha 6595 m2) 

Az önkormányzat tulajdonában az 1463/9 hrsz.-ú ingatlan maradna , melynek területe 3 ha 5752
m2,  a  másik  két  ingatlan  képezné  a  licit  tárgyát  melyek  összterülete  14  ha  8634  m2.  Ebből
szerződés szerint a kialakításra kerülő közútként önkormányzatnak átadandó útterület közel 1,5 ha,
és egy szintén átadandó közpark a Cipó dombon szintén 1 ha –os területet tesz ki 

2. Előzetes telekalakítási javaslat: (előterjesztés melléklete)  

Pannonhalma Város Főépítésze és a településrendezési terv átfogó felülvizsgálatát végző Tér-Háló
tervező iroda szakmai szempontok figyelembe vételével  készítették el  telekalakítási  javaslatukat
licittel érintett területre vonatkozóan. A terület feltárására közvetlenül a vasút után a Petőfi utca
irányából  két  javaslattal  éltek,  illetve  fontosnak tartották  azt,  hogy egy ekkora  lakóterület  más
irányból is megközelíthető legyen, így a Majális tér szélén a Petőfi utcáról induló megközelítést is
megjelölték kialakítandó útként.  Fontos megjegyezni (versenytárgyalási  felhívásban is szerepel),
hogy a vasút utáni megközelítés kialakítása több idegen tulajdonban lévő területet is érint, melyek
tulajdonosaival  a  leendő nyertesnek kell  egyeztetéseket  lefolytatnia  és  megegyeznie.  (738,  739,
0212/11)  A  vasút  mellett  egy  hangfogó  földsáncot  kell  kialakítani  a  javaslatban  megjelölt
nyomvonalban. 

Az értékesíteni kívánt terület a telekalakítási javaslatban foglaltak szerint 3 besorolást kapott. Az
Lf-  falusias  lakóterület,  ahol  családi  házas  beépítésre  van  mód,  ezen  belül  van  egy  zártsorú
(sorház)  beépítésre  alkalmas  tömb  is  a  vasút  melletti  telekrészen.  A  másik  az  Lk-kisvárosias
lakóterület megjelölést kapta, ahol mód nyílik 4-6 lakásos társasházak kialakítására. A harmadik
pedig  a  Vt-településközponti  vegyes  terület,  amely  kereskedelmi,  szolgáltató  funkciók
megvalósítására alkalmas területet jelöl.



3. Versenytárgyalási (licit) felhívás: (előterjesztés melléklete)  
A versenytárgyalási felhívás a képviselő-testületi ülésen részletesen ismertetésre kerül, azonban az
önkormányzati érdeket biztosító pontokat szeretnénk ebből most külön kiemelni.

„12.) A szerződéskötés egyéb lényeges feltételei: 

 Az ingatlanra az Önkormányzat javára az átruházási szerződésben visszavásárlási jogot ala-
pítanak a felek, és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat is. A visszavásárlási
jogot a közművesítési, útépítési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén gyakorolhatja
az Önkormányzat.

 A visszavásárlási jog gyakorlása esetén a bruttó vételár 30%-ának megfelelő meghiúsulási
kötbért köteles megfizetni a versenytárgyalás győztese. A kötbért a visszavásárlási árba az
Önkormányzat beszámítani jogosult.

 A versenytárgyalás győztese a szerződéskötéstől számított 3 éven belül a jelen kiírás mellék-
letét képező tervlap szerinti telkeket, feltáró és bekötő utakat, zöldterületeket stb.  köteles ki-
alakítani az ingatlan-nyilvántartásban, köteles a teljes közműhálózatot kiépíteni, köteles a
teljes szilárd burkolatú úthálózatot am vonatkozó előírásoknak megfelelően közvilágítással,
járdákkal, csapadékvíz elvezetési rendszerrel együtt kiépíteni, az azokra hatósági használat-
bavételi  engedélyeket  megszerezni.  A kivitelezés  részletes  műszaki  tartalmát  jelen kiírás
melléklete tartalmazza.

 Az elkészült utak, és zöldterületek kizárólagos tulajdonát azon szabályszerű és szerződés-
szerű elkészültét követő 6 hónapon belül át kell adni az Önkormányzatnak ellenérték megfi-
zetése nélkül, ingyenesen. 

 Amennyiben a versenytárgyalás győztese a kivitelezést nem fejezi be határidőben, úgy az
Önkormányzat jogosult visszavásárlási jogával élni, és alakszerű nyilatkozatával tehermen-
tesen megszerezni az ingatlan, vagy az abból kialakított összes ingatlanok tehermentes tulaj-
donjogát. Ez esetben a vevő a beruházásai ellenértékére nem tarthat igényt, még jogalap nél-
kül gazdagodás címén sem. 

 A vevő semmiféle pénzbeli fejlesztési támogatásra nem jogosult az Önkormányzat részéről
a lakóterület kialakítása kapcsán. A közterületek elnevezésének joga az Önkormányzatot il-
leti meg. 

 A teljes vételár megfizetését követően szerzi meg a vevő az ingatlan tulajdonjogát, és ekkor
ruházza át a vevőre a tulajdonjogot. 

 A szerződéskötés teljes költségei és az illeték a vevőt terhelik.

 Az önkormányzat a tulajdonjog és a birtok per-, teher – és igénymentes átruházását megha-
ladó kötelezettségen nem köteles vállalni a szerződésben

13.) Amennyiben a versenytárgyalás győztese nem köti meg az Önkormányzat ilyen tartalmú
felhívását követő 30 napon belül a végleges adásvételi (átruházási szerződést) úgy a győztes
bruttó ajánlati ár 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A kötbérbe a
versenytárgyalási előleg beszámítható az Önkormányzat részéről. 

14.) Az Önkormányzat kiköti magának a jogot, hogy amennyiben a rendezési terv módosítása
a  jelen  kiírás  mellékletét  képező  szabályozási  tervlap  szerint  meghiúsul,  úgy  az  előleg
visszafizetését meghaladó további fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéskötéstől. „



4. A  lakóparki  utak  tervezésénél,  kivitelezésénél  világítástechnikailag  az  alábbi  
követelményeknek szükséges megfelelni 

A lakópark tekintetében a fénypontmagasság 7m (oszlopmagasság), az oszlop úttól való távolsága
max.  1,5m lehet.  0,5m hosszú lámpakar alkalmazható. A preferált  oszlopok típusa: 7 m magas
tüzihorganyzott oszlop, 60 mm-es csúcsátmérővel, karrögzítő furatokkal,  3 mm-es falvastagsággal,
kúpos körkeresztmetszetű kivitel, könnyített talplemezzel, hozzá való alapvasalattal

A lámpakar típusa: 95 fokos, 0,5m kinyúlású egyágú acélcső FK típusú lámpakar, 60mm átmérőjű,
rögzítő  furatos,  kalibrált  oszlopcsúcsra,  60mm  lámpakarvég  csatlakozással,  tüzihorganyozott
felületkezeléssel, kar rögzítését szolgáló 8 db rozsdamentes csavarral

Az oszlopok közötti osztásköz max.: 33m lehet.

A lámpatesteket úgy kell megválasztani, hogy az M5 útkategória szabványi besorolásának eleget
tegyen.

Preferált lámpatest típusa városképi, és megjelenési szempontból:

TECEO S/16LED/6000lm/45W/NW/5245 Közvilágítási lámpatest  16 db nagyteljesítményű LED
fényforrással, 45 W összteljesítmény, 6000 lm fényáram, semleges fehér színhőmérséklet, lencsés
5245  útvilágítási  fényeloszlás,  edzett  síküveg  bura,  450  mm  hosszú  nagynyomású
alumíniumöntvény-ház,  48-60  mm  átmérőjű  oszlopcsúcsra  vagy  karra  szerelhető,  CL1
érintésvédelmi  osztály,  túlfeszültség  és  túláram elleni  védelemmel,  a  kívánt  színre  festve,  vagy
azzal egyenértékű.

5. A kialakítandó utak metszete, rétegrendjének meghatározása   (előterjesztés melléklete)

Az  utak  kialakításával  kapcsolatosan  Nyitrai  Zsolt  utas  tervező  által  készített  metszet  kerül  a
licitfelhívás mellékleteként megjelölésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  értékesítendő  terület  nagysága  is  megnövekedett  az  előzőekben  tárgyaltakhoz  képest,  ezért
javasoljuk, hogy a licit előtti vételár összegét a korábbi 150.000.000 Ft-nál magasabb összegben
állapítsa meg a testület.

Kérjük  a  Tisztelt  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  az  előterjesztést  tekintsék  át  és  tegyék  meg
javaslataikat, észrevételeiket.

Pannonhalma, 2019. január 24.

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester         Jegyző


