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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 3798 helyrajzi számú 
ingatlan értékesítéséről 

 
A Kovács Zoltán Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u 37. szám alatti lakos vételi szándékot 
jelentett be, a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező Bajcsy-Zsilinszky utca 
37/A című, 3798 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan. 
Tárgyi ingatlan területe 442m2, művelési ága kivett lakóház, udvar, rajta egy 82 m2 nettó 
alapterületű épület található. Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) rendelete (HÉSZ) Lke-3 Lakó-kertvárosias 
terület övezetbe sorolja. 
Az ingatlant, a rajta található épülettel Püspökladány Város Önkormányzata, mint szociális 
bérlakást hasznosította.  
Az épület favázas felépítésű közműellátottsága hiányos, műszakilag igen elhasználódott 
állapotú, továbbiakban szociális bérlakás céljára nem alkalmas. 
Az ingatlan 2018-ban kijelölésre került mint értékesítendő ingatlan. 
Kovács Zoltán Úr kérelme szerint a szomszédos ingatlanához kívánja kapcsolni a jelenleg 
önkormányzati tulajdonú ingatlant, és azzal közösen, mint a családi háza udvarát szeretné 
használni. Az ingatlan vételáraként 2 900 000 Ft-ot ajánlott fel. 
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint járuljon 
hozzá az ingatlan értékesítéséhez. 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Püspökladány, 3798 
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint Püspökladány Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 
30.) önkormányzatai rendelet alapján Püspökladány, 3798 helyrajzi számú, Bajcsy-
Zsilinszky utca 37/A című ingatlant,  
 
A/ Kovács Zoltán (Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u 37.) részére 2 900 000 Ft vételár 

ellenében értékesítse.  
 
B/ Az ingatlant eladásra hirdesse meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékesítéssel 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
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