
2018. szeptember 13. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztés

9. napirendi pont – Döntés közterületi ingatlanrészre tett vételi ajánlatról;

Előadó: Ambrus Gellért polgármester

Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Gróf Szivia 221/85 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel

fordult a Képviselő-testülethez.

A kérelemben jelzett gyalogútként jelzett szakasz nem önálló ingatlan, hanem az az 221/86

hrsz-ú Orgona utca része.

A  kérelemben  megfogalmazott  vételi  ajánlat  megítélese  kettős:  egyfelől  a  közterület

fenntartása valóban önkormányzati feladat, azonban minden ingatlanhasználót az ingatlannal

közvetlenül  kapcsolódó  közterületi  részek  vonatkozásában  kötelezettségek  is  terhelik.  A

közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló 20/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

6. § (1) bekezdés a.) pontja alapján „az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és

a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai: a.)az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az

épület  körüli  járda,  valamint  az ingatlan melletti  zöldsáv úttestig  terjedő teljes  területének

gondozása,  tisztántartása,  hulladék-  és  gyommentesítése,  a  burkolt  területek  síkosság

mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy

ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;

Tekintettel arra, hogy a jelen testületi ülésen a testület külön napirendi pontban tárgyalja az

önkormányzat  tulajdonában  és/vagy  kezelésében  zöldterület  karbantartására  vonatkozó

kérdést, így megítélésem szerint az Orgona utca ezen részének értékesítése nem időszerű. A

zöldterület gondozása és karbantartása érdekében vállalkozó bevonásának éppen az a célja,

hogy a rendelkezésre álló önkormányzati erőforrásokat tehermentesítse, így elvárható, hogy

olyan közterületi  részek gondozása is  megoldódjon a  jövőben,  melyekre  eddig nem jutott

kellő figyelem. 



Javaslom,  hogy  amennyiben  a  kérelmező  a  következő  évben  ismét  jelzi  a  tárgyi  terület

elhanyagoltságát és vételi szándékát, a képviselő-testület vizsgálja az értékesítés lehetőségét.

Határozati javaslat:

Közterületi ingatlanrészre tett vételi ajánlatról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy határozott,  hogy dr.  Gróf Szilvia Vámosszabadi,  Orgona u. 15. sz.  alatti  lakos
VÁM/1111/2018.  számon  iktatott  Orgona  utca  221/85  hrsz-ú  ingatlan  közvetlen
szomszédságában álló gyalogútra vonatkozó vételi ajánlatát nem fogadja el, az érintett
közterületi szakaszt értékesíteni nem kívánja,

2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  kérelmezőt  tájékoztassa  a  Képviselő-testület
döntéséről.

Felelős: Ambrus Gellért polgármester
Határidő: 2018. szeptember 20.

Vámosszabadi, 2018. szeptember 4.

                          Tisztelettel: 
                                              Ambrus Gellért polgármester sk.
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