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KISZOMBOR 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Dömösi Zsolt és Szilágyi Emese kiszombori lakosok telekvásárlás iránti kérelemmel fordult 
önkormányzatunkhoz. Kérelmükben vázolták jövıre vonatkozó elképzelésüket, mely szerint a 
gyermekeik részére lakásépítési célzattal a szomszédságukban lévı – Táncsics M. u. 8. és 
Táncsics u. 10. – két önkormányzati telket megvásárolnák. Jelenleg ezeket a telkeket 
bérlıként használják.  
  
A kérelembe foglalt két önkormányzati tulajdonú ingatlan beépítetlen telek, a 1759 hrsz–ú 
(Táncsics M. u. 8.), 1111 m 2  nagyságú terület, a 1758 hrsz-ú (Táncsics M. u. 10.), 1217 m 2 
nagyságú terület. A településrendezési terv elıírásai szerint beépíthetı építési telkek a 
kérelemben foglalt ingatlanok. 
 
A Képviselı-testületnek a kérelemmel kapcsolatosan elsıként döntést kell hoznia az 
elidegenítés szándékáról. 
Elidegenítésre vonatkozó döntést követıen az önkormányzat vagyonáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete szabályait követve a 
telkeket ingatlanforgalmi szakértıvel értékeltetnie kell, ezt követıen az értékesítésre 
nyilvános pályázatot kell kiírni, melyen bárki részt vehet.   
 
Az elızıekben részletezett eljárás lefolytatását követıen az önkormányzat adás-vételi 
szerzıdéssel elidegeníti az ingatlant, azzal, hogy 4 éven belül beépítési kötelezettséget ír elı, 
amennyiben ez nem teljesül, az ingatlanok tulajdonjoga az eredeti ár ellenében visszaszáll az 
önkormányzatra. Amennyiben a beépítési kötelezettségnek csak részben tesznek eleget, az 
ingatlan sorsa a fentiek szerint alakul, a felépítményre vonatkozóan a Ptk szabályai szerint 
kell eljárni. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy a kérelmet megismerve vitassa meg az elıterjesztést 
és hozza meg döntését. 
 
Kiszombor, 2011. május 25. 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
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_____/2011. (_______ ) KNÖT h. 

 
HATÁROZATI  JAVASLAT  

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Dömösi Zsolt és 
Szilágyi Emese telekvásárlási iránti kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
……………….  
 
 
A határozatról értesül: 

- Dömösi Zsolt (……………………) 
- Szilágyi Emese (………………….) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 



  



   


