
Mólykút viro§ Polgárm€§tere

Elót.rj.§zté§

a Képviselir_testület 2016. március 29_€i ü|é§ére,

T!iI§! Ingatlrn-felajáDlfu ok megtár§/álásr.

Tisztelt Képviseló-testület!

Az önkormányzat fuIajdonában álló vagyon0al való rendelkezes egyes szabályairól szóló

19/20l2.(xl.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 23. §-a szerint az önkoímányzati

vagyon gyarapításáról a polgármestemek a Pénzügyi és Ügyrendi Bizott§ág állásfoglalásával ellátott

javaslata alapján a Képviselő-testület dónt, A vagyongyarapításról a Képviselő{estület határozattal

dönt. az alábbi tartalommal:

- a va8yonelem megnevezése, ingat|an esetén helyrajzi szirnának me&ielölése,

- forgalmi értékének megjelölése,

- a szerzé§ módja,

_ az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

- az önkormányzat ajánlati kötöttsé8ének időtartama,

Az ingatlanfulajdon me8§zerzése esetén a döntés e|ökészítese során vizsgálni kell, hory az ingatlan

megszerzése milyen önkoímányzati célok me8valósításáioz és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel

kell támi a továbbhasznosítás lehetöségeit, illetve a várható üz€meltetési költsé8ek körét és nagyságát

is

A Rende|et 9. §-ának a.) pontja alapján a Képviselö-testiilet haiiskörébe tartozik értékhatártól

ffigget|enül a2 önkormányzat tulajdonát kéPező vas/ontár8yaknak az önkormlinyzati va8yoD részeibe

való besorolása, A Rendelet 6. § (2) bekezdése alápján amennyiben az önkormányzat tulajdonába a

rendelet ]. számú mellékletében nem nev€sít€tt vagyontárgy kerül, akkor annak besorolásáról a

Képviselő_testiiletnek - fulaj donba vétellel es/idej űleg _ dönt§nie kell.

Az állaínháztaruison kivüli fonások átvételéról és az önkormányzat által államháztartrison kivülre

nyújtott támogatásokról sáló 5/20l4.(II.28.) önkoímányzati rendelet (továbbiakban: ónkormányzati

rendelet) - a Rendelettel összhan8ban - az alábbiak szerint rende|kezik az államházt artáson kívüli

források átvételéről:

,,6. § (l) Az államháztaíiáson kívüli forfií§ átvéte|éíól a Képviseló-testület dönt.

(2) Az áíyételre felajánlott in8ó vas/ ingatlanva8yon esetén a képviselő-testületi döntés

meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, f€nntartásával



kapcsotatos költségeket és egyéb kötelezettségeket egy évre vonatkozóan, továbbájavas|atot ke|ltenni

a hasznosítás mikénüére és a vagyontárgy besorolására,

(3) A for8almi érték me8határozásához ingatlan esetében ingatlanforgalúi szakértői véleínén}t kell

beszerezni."

Fentiekre tekintett€l az alábbi f€lajánlá§okat t€rjesztem á T. Képviselő-tgstület €lé:

1. A Mélvkút. Nagy u, 83. sám alatti inqatlanra vonatkozó felaiánlás

Mondovits János ó449 Mélykút, Világos u. 25. §ám álatti lakos megvételre ajánlotta fel az t/l

tulajdoni hányadában álló Mélykút, 620 hrsz._ú - természetben Mélyl:ut, Nagy u. 68, sám alatti _

,jkivett lakóház, udvar" megje|öIésű,464 m2 teíületű ingatlanát, A felaJánló az ingatlan értékesítési

áíaként fe|ajánlásában 1.000 Ft-ot jelölt meg, Mondovits János az ingatlanhoz öröklés címén jutott

hozzá néhai Hodoniczki György lesármazójaként, Mélykút VáLros Önkormányzat a hagyatékkal

szemben az örökhagyó illő eltemettetésének költsége fejében haryatéki hitelezői igényl érvényesíteft,

amely igényt az örökös elismert és hitel€zói e8yezség me8kötésére k€rült sor. Mondovits János

azonban az egyezségben szereplő össze8et - 75,000 Ft _ n€m fudta me8fizetni az önkormányzat

részére, mivel a NAv-felé adótartoása állt fenn és aá kellett kiegyenlitenie. Az ingatlan

közmúvesítetlen. Az ingatlan-nyilvántartás adatai alapjáí az ingatlan tehermentes. Dr. Dobo§né szúcs

Edit ingatlan értékbec§Iővel és szá}értóvel elkészített értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értéke

600.000 Ft,

Az in8atlan me8vásárlása esetén felújításra szorul, az in8atlan kömyezetének rendbetét€le, továbbá

kerítés kialakítása szükség€s, A csekély összegű felajánlási ána tekintettel azonban indokolt a

me8vásárlása. További hasznosíLisi célok meghatáíoása a Képviselő-testület döntés€ értelmében

történik.

Az ingallan tulajdoni lapját és az é ékbecsléstjelen előlejeszléshez nlellékelem.

HATARozATl - JAVASLAT

,,A" változat

.,..,,/20l6,(III.29.)Kt. sámú
A Mélykút, Nagy u, 83, sám alatti
ingatlanra vonatkozó vételi
ajánlat,

HATAROZAT

1, Mélykút Város Önkormányzat

döntött, ho&v Mondovits János 6449

szám alatti lakos tulajdonát képező

Képviselő-testülete úry

Mélykút, Világos u. 25.

,,kivett lakóház, udvar"
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megjelölésű, 464 m' terütetű Mélykút, Na$/ u. 83. sám alatti

ingatlanra adás-vétel útján lulajdonjogot kíván szerezni.

2, A Képviselő-testület a Mélykút, Nagy u,83. sám alatti

in8atlan vonatkoásában .,..,., Ft összegű vételi ajánlatot tesz,

A vételár e$/össze8ben a szeíződés aláírásakor esedékes. A
Képviselő-testiilet 

^z ^jiúlúál 
a hatái:ozat kéáezvételétől

sz,{mított 60 napig tartja fenn.

3, Amennyiben Mondovits János az 1. pontban meghatírozott

vételi ajánlatot á 2, pontban meghatározott ajánlati kötöttsó8

tartamán belül elfo8adja, a Képviselő-tesület felhatalmazzá a

polgárme§ten az adás-vételi szerződés megkötésére.

4, A KéPviselő-testiil€t az ingatlant - tulajdonjogának

megszerzése esetén - a forgalomképes vagyontárgyak közé

sorolja be.

5. A Képviselő-testület az ingatlant - tulajdonjogának

megszerzés9 esetén , . , . . . célra kívánja hasaositan i,

!9!9!ó§ Kovács Tamás polgármester

Határidö: hatirozat kézbesítésétól sziLínított 60. nap (szerzódés

aláirá§ára)

,,B " yóhozat

HATÁROZAT.,..../20l6,(III.29.)Kt. szimú

A Mélykút, Na8y u, 83, sám alatti
ingatlama vonatkozó vételi
ajánlat elutasítása.

Mélykút váms Önkormányzát KéPviselő_te§tülete megköszöni

Mondovits János 6449 Mélykút, Világos u,25, sám alatti

lakosnak a Mélykú! Nagy u. 83, alatti in8atlan me8vételre

történő felajánlását. A Képvisolö_tcsölet azonban ús/ döntött,

hory nem kívánja megvrásárolni a felajánlott ingallant.

2, A Mélvkút. Madách I. u. 20, szám alafti inqatlan 9/64-ed részére vonarkozó íeIajánlás

Jac§a Mihály 6449 Mélykú! &ikóczi u. 7l. sám alarti lakos megvételre ajánlotta fel a 9/64 tulajdoni

hányadában álló Mélykút, 2140, hrsz,_ú - természetben Mélykút, Madách L u. 20. szám alatti -



,,kivett lakóház, udval" megj€lölésű, 142 m'területű ingatlanát. A felajánló az ingatlan értékesitési

áraként felajránlásábaa 20,000 Ft-otjelölt meg. Az ingallan teljes területe lol0 m' .Az ingatlan 9/64-

ed részben Dubecz Isfuánné fulajdon4 aki nem kivánja eladni az in8atlan részét. Az ingatlan további

40/64-ed része Mélykút Város Önkormányzat tutajdona, ha8yatéki hitelezői igény kielé8ítése révén. A
telek közművekkel ellátott.

Dr, Dobosné szűcs Edit in8atlan értékbecslővel és szakértóvel eIkészített értékbecslés alapjrin az 9/64-

ed in8atlanrész for8almi érték€ 20.000 Ft.

Az ingatlan megvá§árlása es€tén a staít-píogramba keriilne bevonásra, a k€ítrész művelése

fo|yamatosan történik.

Az ingatlan tulajdoni lapjál és az értékbecsléstjelen előlerjesztéshez ellékelen.

HATAROZATI - JAVASLAT

,,A" ,láltoz^í

..-.. ,.20 1ó.GIL29JKL
A Mélykút, Madách I- u, 20. szám alatti
IngatlaD 9/64-ed részére vonatkozó vételi
ajáDIat.

HATÁROZAT

l. Mélykút Város Önkormányzat Képviseló-testül€te ilgy

döntött, hogy Jacsa Mihály 6449 Mélykút, Rákóczi u. 71. sám

alatti lakos 9/64-ed tulajdonát képezó ,,kivett lakóház, udvar"

megjelölésú, l42 m'területű Mélykút, Madách l. u. 20, szám

alatti ingatlanra adás-vétel úüán tulajdonjogot kiván szerezni,

2. A Képviselö-testiilet a Mélykút, Madách I. u. 20. sám alatti

ingatlan 9/64-ed rész vonatkoásában ....... Ft összegű vét€li

ajánlatot tesz, A vételár e8yössze8ben a szerzódés aláirásakor

esedék€s, A KéPviselő_testiilet 
^z 

z:ánlaíát a határozat

kéáezvételétől számitott 60 napi8 tartja fenn.

3, Amennyiben Jacsa MiháIy az l, pontban meghatározott

vételi ajánlatot a 2, pontban me8hatáíozott ajánlati kőtöttsé8

tartamán belül elfogadja, a Képviseló_testiilet felhatalmazza a

pol8ármestert az aüs-vételi szerzödé§ m€8kötésére,

4. A Képviselő-testület az in8atlant - tulajdonjogának

megszerzése esetén - a forgalomképes vagyontárgyak közé

soroljabe.
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5. A Képviseló-testület az ingatlant - tulajdonjogának

meg§zerzése esetén ,.,,,. célra kívánja hasznosítani.

E9!9!ó§ Kovács Tamás polgiimester

Haáridó: határozat kézbesítésétól sámított 60. nap (szerződés

aláírására)

,,B" vóhozal

....,./2016.íIIL29,)Kt. számú

A Mélykút, Madách L u, 20. §zám alatti
Ingatlan 9/64-ed részére vonatkozó vételi
ajánlat elutasítása,

HA,rÁRoZAT

Mélykút város Önkormányzat Képviselő-testülete me8köszöni

Jacsa Mihály 6449 Mélykút, Rákóczi u,71. szím alatti

lakosnak a Mélykút, Madách l. u, 20, szárn alatti ingatlan 9/ó4-

ed rész me8vételre történö felajánlását. A Képviselő-testúlet

azonban úgy döntött, hogy nem kívánja megvásárolni a

felajánlott in8atlant.

Tájékoztatom a Tisztelt Képvis€lő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetésben 500. 000 Ft össz€g

került me8tervezésre in8atlanok m€gvásárlása céüából, amely összegból még nem használtunk fel.

Kérem a T. Képviselő-testiiletet, ho8y az elóteíjesztést vitassa meg, majd döntsön az ingatlan-

felajánlások táIs/ában !

Mélykút, 2016. március l6.

kovács Tamás

polgármester




































