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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” tárgyában elhagyott, 

illetve romos ingatlanok vételére és közcélú hasznosítására nyílik lehetőség. Az elnyerhető maximális támogatási 

összeg 5.000.000-Ft. Önerő biztosítása nem előírás.  

A javasolt projekt elhagyott, ugyanakkor jó műszaki állapotú településközponti ingatlan megvásárlására irányul. 

A pályázattal érintett ingatlan település központjában a Polgármesteri Hivatal közvetlen közelében a Fő utca 106. 

szám alatt található - a volt takarékszövetkezeti bankfiók épülete.  

Az ingatlan a településkép védelméről szóló helyi rendelet területkataszterében a településképi szempontból 

legmagasabb védelmet élvező, „történeti falu – útmenti karakter” besorolású területrészen található. Az 

ingatlanban 2019-ig bankfiók üzemelt, jelenleg üresen áll. Az ingatlan társasházi ingatlan, ahhoz önálló udvar nem 

csatlakozik, így nem rendelkezik a klasszikus értelemben vett vidéki ingatlanok ismérveivel, ugyanakkor civil ház 

funkcióra kifejezetten alkalmas. Az új civil ház kialakításával a civil szervezetek jelenlegi több helyszínen, és 

magas üzemeltetési költségű ingatlanokban való elhelyezése megszüntethető, ezzel az önkormányzat 

költségcsökkentést érhetne el szolgáltatási színvonal egyidejű emelése mellett. 

 

Az ingatlan alapadatai: 

 

Cím: Öttevény Fő u 106. 

Társasházi ingatlan 

 

Hrsz: 449/A/2 

 

Nettó alapterület 115 m2 

 

Építés éve: 1970-75. 

 

Műszaki állapota megfelelő 

Fizikai állapota 75%-os 

 

Az épület részben alápincézett 

 

 

 

 

Az önkormányzati tulajdonszerzést az alábbi szempontok indokolják:  

• A civil szervezetek számára jelenleg a településközponttól távolabb eső, méreteit tekintve a közösségi 

összejövetelek számára túlméretes épületben (Multifunkciós Szolgáltató Ház) biztosított alkalmi jelleggel 

közösségi tér. Ezen épület nem stabil része az önkormányzati ingatlanállománynak, kedvezőtlen 

adottságai miatt értékesítésének gondolata több ízben felmerült.  

• A használaton kívüli irodaépület látványa rontja a településközpont képét, ezen állapot fenntartásával 

együtt járó állagromlás, ezt a kedvezőtlen hatást tovább erősíti. 

• Szintén részben településképvédelmi szempontot érint, hogy az önkormányzati tulajdonba kerüléssel 

megelőzhető az ingatlan települési és közösségi szempontból nemkívánatos hasznosítása - pl: 

munkásszálló jellegű apartmanok kialakítása. Utóbbira a térségben reális esély van – és ennek hatása 

számos esetben társadalmi feszültségek forrását jelenti.  

• Jelenleg folyamatban van a településközpont rekonstrukciója (erre vonatkozóan a település beadott 

pályázattal rendelkezik - a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott „Fő-tér” pályázat) kifejezetten 

abból a célból, hogy a településrész központi szerepét az épített környezet a jelenlegi állapotnál 
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hangsúlyosabban érzékeltesse. Sikeres pályázat esetében a megvásárolt ingatlan arculata is a 

településközponti koncepcióba illő módon válik alakíthatóvá a későbbiek során.  

• Az ingatlan településközponti elhelyezkedése a közösségi funkciók megvalósításának kifejezetten 

kedvez. Az itt megvalósított közösségi funkció e terület településszerkezeti súlyát is növeli. 

• Az ingatlan előtti parkolási lehetőségek a Fő-tér pályázat sikere esetén biztosítottak lesznek, míg 

ugyanezen pályázat eredményeként az ingatlan előtt közpark kerül kialakításra. Bejárata közvetlen 

utcafronti, melynek akadálymentesítése egy rámpa kialakításával megoldható. 

• Belső elrendezése, infrastrukturális adottságai, műszaki berendezései (riasztó, légkondicionáló, 

távközlési kapcsolatok) további beruházás nélkül alkalmassá teszik a civil ház funkcióra.  

• Az ingatlan a tőle két telek távolságra a Fő u. 100. alatt található Polgármesteri Hivatal irattározással 

kapcsolatos problémáira is megoldási alternatívát nyújthat, amennyiben a pincerész erre alkalmas 

műszaki állapotba hozható, így több közcél egyszerre valósulhat meg a pályázat eredményeként. 

Az előkészítő munkák során az Önkormányzat felvette a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával, a 

takarékszövetkezeti ingatlanvagyont kezelő Tifor Zrt-vel. A tulajdonos 13.400.000-Ft +Áfa összegben adott 

eladási ajánlatot az ingatlanra, amely ajánlat a jövő év első harmadában módosulhat -  az ár csökkenhet. Az eladási 

árat ingatlanforgalmi szakvélemény is alátámasztja.  A szerződés csak sikeres pályázat esetén jönne létre 2021-

ben, vélhetően kedvezőbb áron. A fizetés két egyenlő részletben történhet 2022. nyaráig. Birtokbavétel az első 

részlet megfizetésekor lehetséges.  

Az épületben jelenleg üzemelő ATM üzemeltetője a Takarékbank Zrt. Amennyiben a tulajdonszerzés megvalósul, 

az ATM további sorsáról az üzemeltetővel kell tárgyalni.  

Kérem döntsenek a pályázaton történő indulás kérdésében. 
 
Öttevény, 2020. 08. 26. 
 
 
 Dr. Bider Zsolt s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
         
Határozati javaslat: 
     

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020. 

(VIII. 27.) számú határozata 

Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván a 

Magyar Falu Program „Elhagyott ingatlanok közcélra történő 

megvásárlása” elnevezésű pályázatán. A pályázat célja az Öttevény fő utca 

106. alatti 449/A/2 hrsz ingatlan megvásárlása. A pályázati összeg: 

4.999.999 – Ft. A teljes vételár 13.400.000-Ft + Áfa. A képviselő-testület 

a végleges adásvételi szerződés megkötését előzetes testületi 

jóváhagyáshoz köti.  

Felelős:   Dr. Bider Zsolt polgármester 
Határidő:  2020. 09. 12.  

 


