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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. október 29-én tartandó ülésére 

Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos kérelmekről 
 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 
Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési valamint 

Településfejlesztési és turisztikai 
Bizottság  

Elfogadás módja:  Minősített többség 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt időszakban több, az önkormányzat ingatlanaival kapcsolatos kérelem érkezett be, 
amelyeket az alábbiak szerint foglalunk össze:  
 

1. Füzesgyarmat külterület 0280 hrsz.-ú ingatlan megosztása  
 
A Tisztelt Képviselő-testület már tárgyalta az érintett ügyet szeptemberi testületi ülésén, azonban 
ott nem született döntés. A felekkel egyeztetést kezdeményeztünk és szerettük volna, ha közöttük 
megállapodás jön létre, amelyet a Képviselő-testület utólag jóvá hagyhat, azonban erre nem került 
sor. Fentieknek megfelelően javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a jelenlegi viszonyok 
változatlanul hagyásával a két kérelem elutasításáról döntsön.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat polgármesterének 
…/2020. (X. 29.) határozata 

Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos kérelem elbírálásáról (Füzesgyarmat külterület 0280 
hrsz. ) 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

nem értékesíti 
 
a kizárólagos tulajdonában álló, Füzesgyarmat külterület 0280. hrsz.-ú ingatlant és nem járul 
hozzá , hogy az ingatlan tekintetében telekalakítási eljárás kerüljön lefolytatásra. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntéséről értesítse a kérelmet 
benyújtó feleket.  
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlan 
 
A Képviselő-testület döntésének megfelelően versenyeztetés került kiírásra az ingatlan 
tekintetében. Az eljárás során egy ajánlat érkezet, amelyet előterjesztésünkhöz mellékelünk, 
kérjük, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az ingatlan tekintetében döntését meghozni 
szíveskedjen.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat polgármesterének 
…/2020. (IX. 29.) határozata 
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Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos kérelem elbírálásáról (5525, Füzesgyarmat Szabadság tér 
5. sz.) 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

értékesíti/nem értékesíti 
 
…………………………….alatti lakos részére a kizárólagos tulajdonában álló, 5525 
Füzesgyarmat, Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlant, ……………………… forintért, amennyiben 
kérelmező vállalja az értékbecslés elkészítésének költségét, az ingatlanra vonatkozó 
szerződéskötési díj és a földhivatali nyilvántartási eljárás díját.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló 
megállapodást a vételi ajánlatot benyújtóval, a fenti feltételekkel kösse meg. (Utolsó pont csak 
akkor hatályos, ha a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt) 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Füzesgyarmat, 2020. október 22.  
 

Koncz Imre 
polgármester 

 


