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ELŐTERJESZTÉS 
- a Pénzügyi Bizottsághoz- 

 
Szabó Zoltán Tiszavasvári, Adria u. 2. sz. alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlása 

iránti kérelméről 
 
 
 
Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 
 
 
Szabó Zoltán Tiszavasvári, Adria u. 2. sz. alatti lakos vásárlási kérelmet nyújtott be a tiszavasvári 
6652 hrsz-ú, valóságban az Adria utca, és a Kiss Sándor tulajdonában lévő ingatlanhoz vezető út 
által határolt 653 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű önkormányzati ingatlan 
vásárlására. 
 
A kérelmező – aki a megvásárolni kívánt ingatlannal szemben, az Adria u. 2. sz. alatt lakik – 
kereskedelmi, szolgáltató tevékenységét (vasáru, barkács, építési anyag, használtcikk értékesítés) 
bővíteni szeretné, ezért lenne szüksége az önkormányzati ingatlanra. 
 
Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a Költségvetési és Adóigazgatási Osztály által végzett 
értékbecslés alapján az ingatlan becsült értéke 2.000 Ft/m2 + 27% ÁFA, azaz 1.306.000 Ft + 27% 
ÁFA. 
 
Javaslom, hogy a fenti ingatlan kerüljön értékesítésre a kérelmező részére, amennyiben az állam 
nem él elővásárlási jogával. 
 
Kérem a Bizottságot, hogy hozza meg döntését az ingatlan eladásával kapcsolatban. 
 
 
Tiszavasvári, 2012. június 18.  
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT – TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK 
…/2012. (VI….) PB. számú  

határozata 
 

Szabó Zoltán Tiszavasvári, Adria u. 2. sz. alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlása 
iránti kérelméről 

 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
16.§ (3) bekezdés d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A Pénzügyi Bizottságnak szándékában áll értékesíti a tiszavasvári 6652 hrsz-ú, 653 m2 
nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű önkormányzati ingatlant Szabó Zoltán Tiszavasvári, 
Adria u. 2. sz. alatti lakos részére, amennyiben az állam nem él elővásárlási jogával. 
 
Az ingatlan eladási ára: 1.306.000 Ft + 27% ÁFA. 
 
 Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Bizottság döntéséről. 
 
    
 Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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