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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Előterjesztés címe és tárgya:  

Csabdi belterületi 482/6. helyrajzi számú ingatlan értékesítése 

 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

- az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés 

szabályairól szóló 10/2013. (VII.31.) rendelet 

  

 

  

  

Előterjesztő:    Huszárovics Antal polgármester  

Előterjesztést készítette:  dr. Sisa András jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2012. (VI.5.) számú határozatában 

olyan elvi döntést hozott, melyben az önkormányzati tulajdonú 482/6. helyrajzi számú árok 

forgalomképtelen vagyontárgyak köréből való kivonását és ezt követően a Huszárovics Tibor 

tulajdonában álló 478. és 479. helyrajzi számú ingatlanokra történő cseréjét határozta el úgy, 

hogy Huszárovics Tibor részére további húsz évre átadta volna ezen ingatlanok használati 

jogát.  

Álláspontom szerint ez a döntés hibás volt, hiszen az önkormányzatnak nem lehet érdeke egy 

olyan vagyontárgy megszerzése, mellyel érdemi hasznosítási terve nincs és melynek 

rendelkezési jogáról egyidejűleg több önkormányzati ciklus időtartamára le is mond, és ezzel 

szükségtelen anyagi előnyhöz juttatja ingatlant birtokló és hasznait továbbra is szedő 

magánszemélyt az önkormányzati tulajdon rovására. Megjegyzendő, hogy Huszárovics Tibor 

időnként és visszatérő jelleggel hol elbirtokolni, hol pedig elcserélni szerette volna a fent 

jelzett ingatlanokat, vagyis a tulajdonszerzés számára meglehetősen fontos kérdés. 

Utolsó levélváltásunkat követően arról nyilatkozott, hogy a fent hivatkozott határozat 

végrehajtása – vagyis a csere – esetén elbirtoklási szándékától eláll, és az általa feltöltött 

önkormányzati árok helyett már biztosította a csapadékvíz elvezetését, valamint mind a saját, 

mind a megszerezni kívánt ingatlant felértékeltette. 

Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetében az önkormányzatnak a csereként felajánlott 

ingatlanokra nincs szüksége, különös tekintettel úgy, ahogy az a fent hivatkozott határozatnak 

megfelelően, Huszárovics Tibor használatában hagyva maradna meg. Annak azonban 

akadálya nincs, hogy a csapadékvíz levezetésének önkormányzati tulajdonú területen történő 

megoldása mellett, az értékbecslésben meghatározott vételáron értékesítsük a 482/6. hrsz-ú 

ingatlant, miután annak forgalomképtelen besorolása megszűnik. 

 

Kérem előterjesztésem megvitatását és a csatolt határozati javaslat jóváhagyását. 

 

Csabdi, 2015. május 22. 

 

HuszárovicsAntal 

           polgármester   

Határozati javaslat: 

 

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (V.28.) számú határozata 

Csabdi belterületi 482/6. hrsz-ú ingatlan helyzetének rendezéséről 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati kizárólagos tulajdonú 

Csabdi belterületi 482/6. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről az alábbiak szerint határoz: 

1., az ingatlan forgalomképtelen törzsvagyoni besorolását funkcióvesztésre tekintettel 

végrehajtja, amennyiben a csapadékvíz-elvezetést önkormányzati saját tulajdonú ingatlanon 

megvalósítja és biztosítja, 

2., az ingatlan piaci értékeként a forgalmi értékbecslési dokumentációban megállapított 

708.000.- Ft összegben jóváhagyja, 

3., a 37/2012. (VI.5.) számú határozatát visszavonja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonrendelet módosításának 

előkészítésére.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  soron következő ülés 


