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ELŐTERJESZTÉS 
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 7-én tartandó 

rendkívüli ülésére a Gyenesdiási 1889/9/A/28 hrsz-ú „üzlet” ingatlan megvásárlása tárgyában. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2020.(II.24.) számú 

képviselő-testületi határozatával döntött a Gyenesdiás, Plaza üzletházban lévő 25 m2 

nagyságú üzlet megvásárlásáról 3,5 millió Ft vételár összegért. A megvásárlást követően a 

Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület az irodahelyiséget használatba vette, ettől kezdődően 

az egyesület irodájaként működik.  

 

Az iroda melletti üzlethelyiség eladóvá vált, így a polgárőr egyesület kérésének megfelelően 

felvettük a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával. Az egyesület szándéka, hogy ezt a 

helyiséget a vendégpolgárőrök elhelyezésére használnák, így a községháza tetőterében lévő 

apartmanok a jövőben felszabadulnak. Ez az elhelyezés az idei évet még nem érinti, hiszen a 

zuhanyzót ki kell építeni, illetve a megfelelő berendezésről gondoskodni kell. 

 

Az ingatlan tulajdonosa eljuttatta eladási szándékát, mely szerint a 36 m2 nagyságú „Üzlet” 

művelési ágú ingatlant 7 millió Ft összegben kívánja elidegeníteni.  

 

Az alábbi összehasonlítás a jelenlegi ingatlanpiacon található ingatlanhirdetések (valamennyi 

helyszín a Plaza épülete) alapján készült: 

 

Üzlethelyiség nagysága (m2) Hirdetési ára (Ft) m2-re jutó ár (Ft) 

39 12 300 000 Ft 315 000 Ft 

25 11 900 000 Ft 476 000 Ft 

53 12 000 000 Ft 226 000 Ft 

84 246 000 000 Ft 292 000 Ft 

36 7 000 000 Ft 194 000 Ft 

 

  

Fentiek alapján javaslom az üzlethelyiség megvásárlását. 

 

Határozati javaslat: 

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a 

Gyenesdiás, Kereskedők útja 4-6. sz. 1880/9/A/28 hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű, 36 
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m2 nagyságú ingatlant Kapy Éva (8315 Gyenesdiás, Virág köz 5.) tulajdonossal 

közösen kialkudott 7.000.000,-Ft vételáron. 

2. A vételár kifizetése legkésőbb a szerződés aláírását követő 3 napon belül történik 

átutalással. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi okirat elkészíttetésére 

és aláírására. 

 

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző 

Határidő. az okirat elkészíttetésére felkérés 5 nap 

 
 

Gyenesdiás, 2022. április 6. 

 

 

 

          Gál Lajos 

                                                                                                                    polgármester 

 






