
 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. november 19-i ülésére 

 

 

5.napirend: 

 
Előterjesztés címe és tárgya:  
a Csabdi belterület 603. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló döntés 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

– 10/2013. (VII.31.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet  

 

Előterjesztő:    Dr. Tankó Károly polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy Szakács Lajos úr megkereste az Önkormányzatot 
azzal, hogy meg kívánja vásárolni a Csabdi belterületi 603. hrsz-ú, gondozatlan ingatlant. 
Vételárként 600e forint összeget ajánlott fel a kérdéses ingatlanért. (Szakács Lajos úr 
ajánlatát előterjesztésemhez mellékelem.) 
 
Az Önkormányzat ebben az évben nem tervezett forgalomképes ingatlan-vagyontárgyat 
értékesíteni különösen az ingatlanpiac pangása és az alacsony ingatlanárak miatt. Ennek 
megfelelően forgalomképes ingatlanjainkat a jelen pillanatig nem is hirdettük meg. 
 
Amennyiben a Tisztelt Képviselők arról határoznak, hogy valamely ingatlan-vagyontárgyat 
értékesíteni kívánnak, úgy ennek előzetes forgalmi értékét értékbecslő által szükséges 
előzetesen meghatározni. Ennek ismeretében történhet meg a vagyontárgy értékesítése, 
azonban álláspontom szerint ezt nem kizárólag az ajánlattal élő személy részére kell 
felajánlanunk, hanem az ingatlan értékétől függően, nyilvános pályázaton kell meghirdetnünk. 
A fenti eljárásnak becsült költsége nagyságrendileg egyszázezer forintra tehető. 
 
Fent említett indokokkal jelenleg nem javasolom az érintett ingatlan értékesítését, azonban a 
Tisztelt Képviselők ellentétes, többségi szavazata esetén az értékesítés lehetőségét 
megvizsgáljuk és előkészítjük. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését.  

Tisztelettel: 
       Dr. Tankó Károly 
          polgármester 
 
Csabdi, 2013. október 21.  
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
A., 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

.../2013. (XI.19) számú határozata 
a Csabdi belterületi 603. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csabdi belterületi 
603. hrsz-ú ingatlant jelenleg nem kívánja értékesíteni. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal  



 
B., 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

.../2013. (XI.19) számú határozata 
a Csabdi belterületi 603. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csabdi belterületi 
603. hrsz-ú ingatlant értékesíteni szándékozik. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az 
ingatlan értékesítését megelőzően annak piaci értékét forgalmi értékbecslővel kell 
megállapíttatni, majd ezt követően nyilvános pályázat közzététele útján az összességében 
legkedvezőbb feltételeket ajánló vevővel lehet szerződést kötni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a forgalmi értékbecslés megrendelésére, 
majd ezt követően a nyilvános pályázat meghirdetésére. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  A forgalmi értékbecslés megrendelésére 
november 30., majd ezt követően folyamatos  
 


