
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat  

a 16577/14 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

2022. október 13. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Ózd Város Önkormányzata és a Vodafone Magyarország Zrt. 2001. augusztus 6. 

napjával bérleti szerződést kötött az ózdi 16577/14 hrsz-ú, „kivett adóállomás” 

megnevezésű, 1617 m2 térmértékű, 1/1 arányú önkormányzati tulajdonú ingatlanra 

vonatkozóan. (Az ingatlan tulajdoni lapja, a térképmásolat és az orto fotó az 

előterjesztés 1. melléklete.) A szerződés alapján a Vodafone Magyarország Zrt. 2022. 

évben 1.201.424,- Ft bérleti díjat fizetett az Önkormányzat részére, a szerződés 

határozott időtartamra, 2025. december 31. napjáig szól.  

A Vantage Towers Zrt. (a bázisállomások bérleti szerződései tekintetében a Vodafone 

Magyarország Zrt. jogutódja, székhely: 1096 Budapest, Lehner Ödön fasor 6., 

képviseli: Dr. Budai János Gergő igazgatósági elnök) indikatív vételi ajánlatot nyújtott 

be a fenti ingatlanon található bázisállomás alatti földterületre vonatkozóan. (A bérleti 

szerződés mellékletét képező tervek szerint bázisállomás alapterülete 85 m2, a 

megközelítéséhez szükséges terület 35 m2, mindösszesen 120 m2.) A bázisállomás 

helyszínrajza az előterjesztés 2. melléklete. 

Az értékesítés során közös tulajdon jön létre, az ingatlan 120/1617-arányban a Vantage 

Towers Zrt. tulajdonába kerül, 1497/1617 tulajdoni hányad pedig az Önkormányzat 

tulajdonában marad. A felek a használat viszonyait külön Használati megállapodás 

keretében szabályoznák. 

A Vantage Towers Zrt. ajánlata nettó 16,4 millió Ft+ÁFA. Az ajánlat indikatív jellege 

azt jelenti, hogy amennyiben a vételi ajánlatot az Önkormányzat elfogadja, azt a 

Vantage Towers Zrt. vezetőségének még jóvá kell hagynia. 

Javaslat: 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete járuljon hozzá az ózdi belterületi 

16577/14 hrsz.-ú ingatlan mindösszesen 120 m2 térmértékű részének értékesítéséhez 

Vantage Towers Zrt. részére, nettó 16,4 millió Ft+ÁFA vételáron. 
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2. melléklet 

 



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022. (X.13.) határozata 

a 16577/14 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának értékesítéséről 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata az 1/1 arányú 

tulajdonában lévő ózdi 16577/14 hrsz.- ú, 1617 m2 területű, „kivett adóállomás” 

megnevezésű ingatlanból 120 m2-es területet értékesít nettó 16.400.000,- Ft+ÁFA 

vételáron a Vantage Towers Zrt. (székhely: 1096 Budapest, Lehner Ödön fasor 6., 

képviseli: Dr. Budai János Gergő igazgatósági elnök) részére az alábbiak szerint: 

a) Az értékesítés során közös tulajdon jön létre, az ingatlan 120/1617-ed 

tulajdoni hányada a vevő tulajdonába kerül, 1497/1617 tulajdoni hányada 

az Önkormányzat tulajdonában marad. Az ingatlan használati viszonyait a 

felek külön megállapodás keretében rendezik. 

b) A vevő az ingatlan 120/1617-ed részének vételárát szerződéskötéskor 

köteles átutalással megfizetni az Önkormányzat részére. 

c) A vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

d) Az adásvételi szerződést legkésőbb 2022. december 31. napjáig meg kell 

kötni. Az Önkormányzat ezen időpontig tartja fenn ajánlatát. 

Felelős:  a szerződés és okiratok előkészítéséért:  

PH Településfejlesztési Osztály vezetője  

a szerződés és a szükséges dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő:  2022. december 31. 


