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Tisztelt Képviselő-testület!  

Vámosszabadi Község Önkormányzatának tulajdonát képező, Vámosszabadi 044/1 helyrajzi számon 

nyilvántartott 70 m² alapterületű „kivett út” megnevezésű ingatlannal kapcsolatban Kozma László 

Viktor azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretné azt megvásárolni 1000.-Ft/m2 

áron.  

 

 

 

A magánszemély, mint vevő vállalja a telekcsoport újraosztásával kapcsolatosan felmerülő 

valamennyi költség, illeték és díj megfizetését.  

Tekintettel arra, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanterület -közterület- forgalomképtelen 

önkormányzati tulajdon, ezért annak elidegenítése teljes befejezéséhez, a telekalakítási eljárás 

lefolytatásához az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a 

vagyongazdálkodási tervéről szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges. 

Az ingatlant forgalomképtelen vagyoni körből a forgalomképes vagyoni körbe kell átsorolni.  

A vagyonrendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, valamint 

a polgármester gyakorolja.  

 A (2) bekezdés alapján az átminősítésre azzal a feltétellel kerülhet sor, ha az adott önkormányzati 

vagyontárgy közszolgáltatási jellege, közcélú funkciója már megszűnt, vagy az a jövőben 

önkormányzati közszolgáltatási, közcélú feladatellátást nem szolgál, továbbá ingatlan vagyon esetén 

az átminősítés összhangban áll az adott ingatlanra vonatkozó érvényes szabályozási tervben 

foglaltakkal.  



A mellékelt tervezett állapot alaprajzon jelölt terület közterületből való kivonása, valamint 

forgalomképessé nyilvánítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért végleges 

telekalakításra és az értékesítésre csak ezután kerülhet sor.  

A vagyonrendelet módosítása jelen esetben kizárólag annak mellékletének módosítását jelenti.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjenek.  

HATÁROZATI JAVASLAT  

I.  

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vámosszabadi, 044/1 helyrajzi 

számon nyilvántartott 70 m² alapterületű művelés alól kivett „kivett út” megnevezésű ingatlant 

forgalomképes vagyonná minősíti át.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

II.  

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Vámosszabadi, 044/1 helyrajzi számon nyilvántartott 70 m² alapterületű forgalomképessé 

nyilvánított ingatlant 70.000.- Ft összegben Kozma László Viktor részére értékesítse, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá, azzal a feltétellel, hogy az 

adásvétellel és a kapcsolódó földhivatali eljárással kapcsolatos költségeket a vevő viseli..  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

III.  

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyonhasznosítás szabályaitól az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a 

vagyongazdálkodási tervéről szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet a soron következő rendes ülésén tárgyalja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

Vámosszabadi, 2020. február 13. 

Ambrus Gellért polgármester 


