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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 1970/1, 1970/2 helyrajzi 
számú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről 

 
 
A Polyduct Zrt. (4181 Nádudvar, Kabai u. 62.) 2018. április 5-én érkezett levelében vételi 
szándékot jelentet be, a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező Táncsics 
Mihály utcán található, 1970/1 helyrajzi számú szántó, és a 1970/2 helyrajzi számú kivett 
beépítetlen terület ingatlanokra vonatkozóan. 
 
A 1970/1 helyrajzi számú szántó művelési ágú tárgyi ingatlan területe 30346 m2, jelenleg 
magánszemély számára van határozatlan időre használatba adva, 76,47 aranykorona értékű. A 
1970/2 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület tárgyi ingatlan területe 3335 m2, jelenleg az 
Elhagyott Állatokért Első Sárréti Állatvédő Egyesület számára van átadva 2019. június 30-ig 
térítés nélküli használatra. Az ingatlanokat Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) rendelete (HÉSZ) Gip-1x gazdasági ipari 
terület (intenzív) övezeti besorolásba sorolja. 
 
A Polyduct Zrt. vezérigazgatója levelében leírta, hogy vásárlási szándékuk alapja az 
önkormányzati tulajdonú telkekkel szomszédos 1970/27 hrsz-ú ingatlanon található 
püspökladányi telephelyük bővítési terve. 
A telephely bővítésével új iroda épület és üzemcsarnok építésére teremthet lehetőséget, mely 
a cég fémszerkezet gyártó üzletágának fejlesztésével új munkahelyek jöhetnek létre 
városunkban. 
 
A benyújtott kérelem alapján javaslom, hogy az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet) foglaltak szerint a Képviselő-testület jelölje ki értékesítésre az ingatlanokat, 
valamint a Képviselő-testület bízza meg a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő 
Kft-t az ingatlanok értékbecslésének elkészíttetésével. 
 
A Vagyonrendelet 29. § (2) bekezdés alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése, 
használatba vagy bérbeadása, vagy más módon történő hasznosítása pályázati eljárás 
eredményeként történhet. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
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, a Püspökladány, Táncsics Mihály utca 1970/1, 1970/2 helyrajzi 
számú ingatlanokat értékesítésre jelöli ki. 
A Képviselő-testület megbízza a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-t az 
ingatlanok értékbecslésének elkészíttetésével. 
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