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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére 

 

Ingatlanokkal kapcsolatos döntés 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság  

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az elmúlt Képviselő-testületi 

ülés óta a Füzesgyarmat belterület 545. hrsz. alatt nyilvántartott, Csokonai u. 32. sz. alatt 

található ingatlan tekintetében érkezett be vételi ajánlat.  

 

Az ingatlan egy beépítetlen telek, a későbbi hasznosítás során főképpen mezőgazdasági 

tevékenységre és építésre szeretnék használni.  

 

Az ingatlan árát az értékbecslésben összesen 600.000 forintban határozta meg az értékbecslő, 

a vételi ajánlatot benyújtók ehhez képest a vagyonrendeletünk alapján egy 10 %-os 

kedvezményt kértek a Tisztelt Képviselő-testülettől. 

 

 2. 

 

A fenti ajánlaton túl egy felajánlás is érkezett az önkormányzathoz, amely az 5525 

Füzesgyarmat, Szebeni u. 9. sz. alatti telekre vonatkozik. A telek jelenleg beépítetlen, 

önkormányzati feladataink ellátáshoz, a későbbiekben közfoglalkoztatás megvalósítása 

céljából tudnánk használni, mint kertet.  

 

A felajánló ellenértéket nem kér az ingatlanért, így a felajánlása, elfogadás esetén ajándékként 

kerülne önkormányzatunk tulajdonába.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti két ingatlan tekintetében dönteni 

szíveskedjen.  

 

Füzesgyarmat, 2018. január 18.  

Bere Károly 

polgármester 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2018. (I. 25.) határozata 

A Füzesgyarmat belterület 545 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy értékesíteni 

kívánja a tulajdonában álló, Füzesgyarmat belterület 545 hrsz.-on nyilvántartott ingatlant, az 

értékbecslésben meghatározott 600.000. forintos vételáron, a vételi ajánlatot tevő Kontra 

András, 5525 Füzesgyarmat, Csokonai u. 32. sz. alatti lakos részére. (Amennyiben a Tisztelt 

Képviselő-testület elfogadja a vételi ajánlatot tevő kérelmét, úgy 540.000 forintos vételáron) 

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy az ingatlanok értékbecslésének költsége a 

vevőt terhelik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a fenitek 

szerint kösse meg.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2018. február 28.  
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2018. (I. 25.) határozata 

A Füzesgyarmat, Szebeni u. 9. sz. alatti telek ajándékozásáról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  

 

elfogadja/nem fogadja el 

 

a számára ajándékként felajánlott, 5525 Füzesgyarmat, Szebeni u. 9. sz. alatti ingatlant, a 

felajánló Indrik András tulajdonostól.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést a fentiek 

szerint kösse meg.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2018. február 28.  
 

 


