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Tisztelt Polgármester Úr,
Engedje meg, hogy ismeretlenül egy kéréssel, kérdéssel zavarjam.

Szentantalfai lakosként keresek egy eladó mezőgazdasági ingatlant a Zánka külterületén, 5-7 hektár közötti
méretben.
Hosszas keresgélés után jutottam el az un. "barackos" egyik igen problematikus területéhez, ahol is mintegy 30
szalagparcella fekszik. Ezen rendkívül felaprózott területben, számos igen keskeny szalagparcellákból álló föld
együttes számomra alkalmas lenne, s vállalom azt a tortúrát, mely a 70 tulajdonossal való megegyezést és

szerződéskötést jelent.
Ezen területet §zeretném minden tulajdonostól me6vásárolni, majd eryesíteni, és használni, saiát cé!ra, és ehhez

kérem a T. Polgármester úr támogatását, ú9t is mint Polgármestert, s mint érintefi tula|donost.
Nyifuánvató, hogy az adásvétetre abban az esetben kerüthet sor, amenmyiben a szomszédos tuiajdonoshoz

hasonlóan Önök is az eladás mellett döntenének, hiszen csak több parcella együttes megvétele lehet érdekes
számomra.

Valamennyi körülmény gondos mérlegeléseután az Önkormányzat tulajdonában lévő szántóért 200
forirrtlmZ |azaz Z millió forint per hektár} vételárat tudok fizetni. Az ingatlant saját magam számára
szeretném megvenni és használni.
Az általam ajánlott ajánlati összegnél nagyobb összeg meghaladja a lehetőségeimet, így ez a mostani
ajánlat részemről sajnos semmiképpen sem növelhetó.

véleménvem szerint ez az ár teliesen értékaránvosnak tekinthető, és felsorolom az indokokat. melvek
befolvísolták az árat.
Szíves tájékoztatásul közölhetem, hogy a tulajdonosokkal folytatott egyeztetések során arra derült fény,
hogy a meghatározó többség készen áll az eladá§E, e fenti árat elfogadhatónak tartják, ugyanakkor 2-3

tulajdonos számomra elfogadhatatlanul magas árat jelölt meg, néhányan pedig még nem válaszoltak.
Nincs lehetőség arra, hogy különböző egyedi árakon szerződjek, így minden tisztelt tulajdonos részéreaz
fenti emelt árat tudom felajánlani.
Az adásvételre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a szomszédos tulajdonoshoz hasonlóan a T
Önkormányzat is az eladás mellett dönt, hiszen csak több parcella együttes megvétele lehet érdekes
számomra.
A vételi ár kialakításánál, elfogadásánál az alábbi, az ánt jelentősen befol1nísoló körülményt kell
mérlegelni:
ad. 1.
Kb. 30 szalagparcella sikeres megvásárlása, majd hosszadalmas és költséges ügwédi, földmérési és
földhivatali eljárás lefolytatása után és esetén van a területnek értéke,így szalagparcellaként nem
érvényesíthetől€yanazon ár- rnintha €y tegban leru€ a terület.

ad.2.

-

Sajnos néhány közbeékelődő ingatlan tulajdonosa elhunyt, így ezen szalagparcellák megvásárlására
esetleg éven túl kerülhet sor, 5 kockázatot jelent, hogy jelenleg nem ismert az örökös, és ennek
álláspontja.

ad.3.
A zánkai településrendezési tervből kimásolt, és múltkor megküldött térképenjól látható, hogy a
szalagingatlanok míndkét végéta 71-es és a felső út tervezett szélesítéseelcsatolja , azaz ezen területek
előbb-utóbb elvesznek a vevő srámára, ennélfogva értékük alacsonyabb, mint a középső terület. A térkép
tanúsága szerint cca. 30 Yo aleeső, míg cca. 70 % a középső, értékesterület. (A rajzon szaggatott vonal
jelöli a leeső rész határvonalát.}
ad.4.

Mint bizonyára ismeretes, az új földforgalmazási törvény 20t4. május 1után csak mezőgazdasági gazda
részéreteszi lehetővé a termőföld megvásárlásáü ennek következtében a vevőkör, a kereslet jelentős
szűkü!ésére, álláspontom szerint az ár csökkenésére lehet számítani.
ad.5
A jelen, megvásárolni tervezett ingatlanok földminősége szántó 7 besorolású, melynek aranykorona
értéke,termelési értékejóval alacsonyabb, mint egy jó minőségű szántóé.
ad.6
Az OTP Jelzálogbank által minden évben kiadott országos termőföld értéktérkép
adatait szerint nem volt
150 Ftlm2-nél magasabb szántóföld értékesitésVeszprém megyében.
https://unrw.otpbank.h ul OTP _lhBlfrlefiermofold_ertekterkep_2O13. pdf

számszerűsí§le:
Az Önkormányzat 13144 hrsz. alatti, 4305 m2 nagyságú ingatlan
nagyságú keskeny szalagparcellákból ál ló föld együttesben.
A felkínált

lt

résztulajdonával bír, mely 4305 m2

vételár:

861000 forínt.

A vételáron kivül a vevőt terheli:
a felmerülő ügyvédi költség, cca 60 ezer forint per szalagparcella,
a földhivatali illetékek, cca 20 ezer forint per szalagparcella, és
kitűzési - földmérési mérnöki düak, cca 6 ezer forint per szalagparcella.
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Kérem, hogy amennyiben ezen ingatlan eladására, vételérea fenti módosított áron lehetőség van, erről
szíveskedjen mielőbb értesíteni,lehetőleg emailben, de sokat segítene, ha nemleges esetben is értesítést
kaphatnék.
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