
Előterjesztés 

5. napirendi pont Döntés a Vámosszabadi 198/2 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Az alábbi kéréssel keresett meg Dr. Lázár Zsolt helyi lakos: 

 

„Tisztelt Polgármester Asszony !  

 

Anyai nagyanyám hagyatékából a birtokrészek rendezése után tulajdonomba került a Kis utca 

10. szám alatt elhelyezkedő 198/1 hrsz. ingatlan/földterület. 

A Kis utcai fronton azonban a telek szélessége mintegy 12.5 m, ami nem teszi lehetővé építési 

telekként történő felhasználását. 

A földterület szomszédságában található, a korábban vízelvezető árokként nyilvántartott, 

198/2 számú, önkormányzati tulajdonban lévő földterület, amire a jelenleg érvényben lévő 

rendezési terv alapján gyalogutat terveztek. 

Ezen földterület szélessége a Kis utcai fronton 4 m. 

A két földterület egyesítésével ezen földterület már valós építési telekként lenne 

felhasználható. 

A fentieknek megfelelően vásárlási szándékomat szeretném kifejezni a 198/2 hrsz. 

önkormányzati tulajdonú földterületre, hivatkozván a fent vázoltakra és arra, hogy ezen 

földterületeket már generációk óta a családom tartja rendben, ami nem haszonszerzést jelent, 

hanem sajnos a területek gyomtalanítását és kaszálását. 

A földterületek elhelyezkedése miatt gyalogút csak jelentős költségekkel járó feltöltést 

követően lenne megvalósítható. Az önkormányzati tulajdonú terület gyalogútként történő 

felhasználása így felesleges, nem költséghatékony, pazarló megoldás, ráadásul a mellette 

elhelyezkedő terület igénybe vételét is ellehetetlenítené.   

 

Közbenjárását előre is köszönöm: 

 

Dr. Lázár Zsolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 198/2 

hrsz-ú 



ingatlan tulajdonságai: 

- forgalomképes,  

- kivett, beépítetlen terület megnevezésű,  

- 446 m2 területű 

Övezeti besorolása: gyalogút 

 

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a vagyongazdálkodási  

tervéről szóló Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III. 29.) 

önkormányzati rendeletének 5. § (5) bekezdése értelmében „nemzeti vagyon, illetve az üzleti 

vagyon tekintetében 6 millió forint értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni, a vagyon  

feletti kezelés  jogát,  a  vagyon használatát – ha  törvény  kivételt  nem  tesz– csak  

versenyeztetés  útján,  összességében  a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

 

Megítélésem szerint a megvásárolni kívánt terület értéke a 6 millió forintot nem éri el, így az 

a testület döntésétől függően versenyeztetés nélkül elidegeníthető. 

 

 

Határozati javaslat 

 

A. 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a Vámosszabadi 198/2 hrsz-ú ingatlant értékesíti a vevő költségén megrendelt és 

rendelkezésre bocsátott független szakértő által készített értékbecslésben 

meghatározott vételáron; 

2. az ingatlan övezeti besorolásának módosításával járó költségeket a vevő viseli; 

3. felhatalmazza a polgármester, hogy az adásvételi szerződést kösse meg. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

B.  

 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a Vámosszabadi 198/2 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni; 

2. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Dr. Lázár Zsolt helyi lakost a képviselő-

testület döntéséről. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

 

 


