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ELŐTERJESZTÉS 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 3132 helyrajzi számú ingatlan 
értékesítéséről 

 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. május 25-i soron következő 
ülésén a 65/2017. (V. 25.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a 
Püspökladány, 3132 helyrajzi számú telekingatlant 1. 870. 000. Ft értékben Komáromi 
Gáspár és Komáromi Gáspárné Püspökladány, Kölcsey Ferenc utca 6/1. szám alatti lakosok 
részére értékesíti. 
Kérelmezők a Képviselő-testületi döntés megismerését követően kérelemmel fordultak 
Püspökladány Város Önkormányzatához. 
A házaspár kérelmében kifejti, hogy anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé a határozatban 
megjelölt összeg kifizetését, valamint kérik annak figyelembe vételét, hogy az ingatlant 1972 
óta folyamatosan gondozták, karban tartották. 
Anyagi lehetőségeiket mérlegelve írásbeli és szóbeli nyilatkozatukban a tárgyi telekingatlanra 
vonatkozóan 700. 000. Ft-os vételi árat jelöltek meg. 
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 
29. § (5) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a tulajdonosi jog gyakorlója döntést hoz az 
érték elfogadásáról vagy megállapításáról. 
 
Az előzmények ismeretében, valamint a fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a 
határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 
a 65/2017. (V. 25.) önkormányzati testületi határozatot: 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a tárgyi 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 29. § alapján kifejezi azon szándékát, hogy a Püspökladány, 3132 helyrajzi 
számú telekingatlant 700. 000. Ft értékben Komáromi Gáspár és Komáromi Gáspárné 
Püspökladány, Kölcsey Ferenc utca 6/1. szám alatti lakosok részére értékesíti azzal, 
hogy az értékesítés során felmerülő költségeket kérelmezők fedezik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az ingatlan 
értékesítésével kapcsolatos ügyekben eljárjon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné – polgármester 
    Keserű László – jegyző 
 
Püspökladány, 2017. június     . 
 
          Dombi Imréné 
                                                                                                   polgármester 


