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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2014. február 20-án 
tartandó ülésére      

 
 
Az előterjesztés tárgya:  

 Dancsné Orosz Katalinnal a tiszavasvári 0358/19 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyása 

  
 

A napirend előterjesztője (előadó):              Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

Az előterjesztést készítette (témafelelős):    Gulyásné Gáll Anita 
 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ  3. mell. 2.1.16. 
 
Az előterjesztés iktatószáma: 3154/2014. 
 
Az előterjesztés melléklete:  1db adásvételi szerződés tervezet 
 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek

- 

:  
 

- 
 
 
Egyéb megjegyzés: - 
 
 
Tiszavasvári, 2014. február 14. 
 
 
                          Gulyásné Gáll Anita 
 témafelelős 
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Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: 

 

tvonkph@tiszavasvari.hu 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita 

 
ELŐTERJESZTÉS 

- a Képviselő-testülethez - 
 

  Dancsné Orosz Katalinnal a tiszavasvári 0358/19 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 238/2013. (IX.12.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy 
szándékában áll a „Tókert” Panzió- és Étterem melletti, tiszavasvári 0358/19 hrsz-ú, legelő 
művelési ágú, 2510 m2

 Dr. Fülöp Erik 

 nagyságú önkormányzati ingatlant értékesíteni Dancsné Orosz Katalin 
Tiszavasvári, Zrínyi u. 21. sz. alatti lakos részére. Az ingatlan eladási ára 450.000 Ft-ban lett 
megállapítva.  
 
A Testület fenti határozata alapján – amennyiben a vevő vételi szándékát, a döntést követően is 
fenntartja, úgy - az adásvételi szerződés tervezetet be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a határozat-tervezet mellékletében található 
Adásvételi szerződés tervezetet. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését az ingatlan eladásával kapcsolatban.  
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. február 14. 
 
 

 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

..../2014. (II.20.) Kt. számú  
határozata 

 
Dancsné Orosz Katalinnal a tiszavasvári 0358/19  hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdés 
p./ pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja Dancsné Orosz Katalin Tiszavasvári, Zrínyi u. 21. sz. alatti 
lakossal a tiszavasvári 0358/19 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra kötendő Adásvételi szerződést, 
a határozat mellékletében foglalt tartalommal.  
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az Adásvételi szerződést a határozat szerint kösse meg. 
 

 

Határidő: esedékességkor     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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