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MELLÉKLET 

 

Üdülőövezeti ingatlanok értékesítésének akcióterve 

 

Szentendre Város Önkormányzatának egyik legfontosabb feladata a Dumtsa Jenő 

Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazottakkal  összhangban  a Belvárosi koncepció 

megvalósítása melynek elsődleges feltétele a belvárosban található ingatlanok felújítása a 

jelenlegi szociális bérlemények piaci alapon működtethető ingatlanokra történő kiváltása. 

Ennek feltétele a szociális bérlők belvároson kívüli elhelyezése, azaz szociális bérlakásként 

funkcionáló ingatlanok építése vagy vásárlása. 

Mivel ez jelentős anyagi ráfordítással jár, javaslom, hogy az Önkormányzat az üdülőövezeti 

ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételt a Belvárosi koncepció, azon belül a belvárosi 

szociális bérlakások, kiváltására fordítsa. 

 

I. Értékesítésre meghirdetendő új ingatlanok: 

  

1. Értékesíthető ingatlanok körének felmérése 

- az 1. sz. táblázat szerint ingatlanok értékesítését javaslom, több ütemben, ebben az 

évben értékesíteni kívánt telkeket külön kiemeltem. 

 

2. Az ingatlanok értékesítésének ütemezése  

- a bontást, illetve az ütemezést regionális elhelyezkedés alapján javaslom (Pismány 

Tegez-Táltos utca, Cseresznyés út és környéke, Szarvashegy stb.) 

Előnyei: 

- kedvezőbb áron elérhető szakági munkák (értékbecslés, telekkitűzés, telekrendezés, 

kaszálás), mivel egy szűkebb régión belül elhelyezkedő ingatlanok felmérése kisebb 

ráfordítással elvégezhető 

- a szabályozási tervben szereplő, telekalakításhoz szükséges módosítások egységesen 

végrehajthatóak, egyszerre egy településrész fókuszáltan fejleszthető  

 

3. A már előzőleg 2002-ben értékesítésre kijelölt ingatlanok telekalakításának azonnali 

megkezdése. 

- a kitűzési, telekalakítási, értékbecslési munkák versenyeztetése, a legkedvezőbb 

ajánlat kiválasztása. 

 

4. A még ki nem jelölt ingatlanok képviselő-testület által értékesítésre történő kijelölése 

(melléklet szerinti). 

 

5.  Azoknál az ingatlanoknál ahol nincs szükség telekalakításra, illetve a szabályozási 

terv szerint sem módosul a telek mérete, a kitűzési és az értékbecslési munkákat (a 

vállalkozók versenyeztetését követően) azonnal meg kell rendelni, az ingatlanok 

mielőbbi értékesítése céljából. 

 

6. Fontos szempont, a piaci igényekre történő rugalmas reagálás, tehát ha vételi szándék 

érkezik egy konkrét telekre annak az értékesítését előtérbe, kell helyezni, függetlenül 

attól, hogy a tervek szerint melyik ütemben történne az adott ingatlan értékesítése. 

 

7. A telkeket csak akkor írjuk ki pályázati felhívásként, ha a vagyonrendelet ezt 

megköveteli, tehát 20 000 000,- Ft-os értékhatár felett. 
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A 20 000 000, Ft alatti telkek esetében egyszerű versenytárgyalás kiírását javaslom, a 

minél hatékonyabb és gyorsabb értékesítés érdekében 

 

8. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat minden esetben egy tájékoztató levél formájában 

ajánljuk fel az illetékes telekszomszédoknak. 

 

9. A beragadt kisméretű 500 m²-ig terjedő telkeket kedvezményes áron (akár a piaci m² 

árnál alacsonyabb értéken) ajánljuk fel a közvetlen telekszomszédoknak. 

 

10. Gazdasági szempontból „preferáltabb” helyen elhelyezkedő, nagyobb 4000 m² fölötti 

ingatlanoknál célzottan ingatlanfejlesztő cégeknek tájékoztató anyagot küldeni a 

lehetőségekről az ingatlan ismérveiről, környezetről. 

 

II. Már több éve hirdetett de még nem értékesített ingatlanok: 

 

A 2. sz. táblázat tartalmazza azon ingatlanok körét melyeket eddig sikertelenül, 

hirdettünk. 

Ezek a területek már nem rendelkeznek kiváló piaci adottságokkal (nem frekventált 

területen találhatóak, illetve fekvésük, terepviszonyaik értékcsökkentő tényezőként 

kerülnek számításba). 

Javaslom a csökkentett ár megtartása mellett az ingatlanok folyamatos hirdetést.  

 

Az ingatlanok értékesítésé igazán akkor lenne célravezető, ha az ebből származó bevétel 

nem a működési költségbe folyna, hanem a Vagyonkoncepció során is említett 

„Fejlesztési alapba”, hogy a Belváros „rehabilitációjához” minél hamarabb hozzá lehessen 

kezdeni. 

 

 


