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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                    Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Horváth József makói lakos megkeresésben megvételre ajánlotta fel Önkormányzatunknak az 
édesanyja, Horváth Józsefné Kiszombor, Mező u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képező 
Kiszombor, Mező u. 21. szám alatti ingatlant. A felajánlás indoka az, hogy az értékesíteni 
kívánt ingatlan mellett lévő Mező u. 19. szám alatti ingatlanon található a hidroglóbusz és 
egyéb vízszolgálató építmény, ezért a felajánlott ingatlan megvásárlását követően lehetőség 
lenne az üzemi terület bővítésére, kútfúrásra stb.  
 
Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) 
KKÖT rendelet 11. §-a alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozik értékhatártól 
függetlenül ingatlan vásárlása. 
 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatása szerint az általuk most létesített tisztítómű 
üzemeltetéséhez nem szükséges újabb terület, és jelenleg nem terveznek olyan fejlesztést, 
amely indokolná a fenti ingatlan megvásárlását vagy bérbevételét.  
 
A fentiekre, valamint arra tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk elegendő hasznosítható 
ingatlannal rendelkezik, a felajánlott ingatlan megvásárlását nem javaslom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését a 
határozati javaslatnak megfelelően meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2018. január 25. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 
 



  

Tárgy: Kiszombor, Mező u. 21. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre 
 
_____/2018. (_______) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor, 
Mező u. 21. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni az 
ingatlantulajdonosnak, hogy felajánlotta az Önkormányzatnak a Kiszombor, Mező u. 21. 
szám alatti ingatlant megvételre, azonban a tulajdonjog megszerzésének lehetőségével nem 
kíván élni, tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk már elegendő hasznosítható ingatlannal 
rendelkezik, továbbá arra, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatása szerint az általuk most 
létesített tisztítómű üzemeltetéséhez nem szükséges újabb terület, és jelenleg nem terveznek 
olyan fejlesztést, amely indokolná a fenti ingatlan megvásárlását vagy bérbevételét.  
 
 
A határozatról értesül: 
- Horváth Józsefné ingatlantulajdonos 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 


