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Tisztelt Képviselő-testület! 

2017. április 26-ai Képviselő-testületi ülésen a T. Képviselő testület felkérte a Jánossomorjai 

Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezetet arra, hogy mérje fel azokat az Önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanokat, melyeket vagy szerződés nélkül használnak vagy az ingatlan 

elhelyezkedése illetve mérete miatt megosztásra, ezáltal önálló ingatlanként történő 

bérbeadásra, értékesítésre nem alkalmas. 

2017 májusában arról is döntött, hogy értékesítésre ajánlja ezeket az 

ingatlanokat/ingatlanrészeket a vele szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére. 

Az akkor hatályos helyi rendelet értelmében bármely ingatlan értékesítés esetében hivatalos 

értékbecslés beszerzése volt szükséges. Az előerjesztésben szereplő ingatlanok jellemzően kis 

alapterületű, építménnyel nem rendelkező területek, értékesítésük után befolyó pénzösszeg sok 

esetben még az értékbecslés díját sem fedezte volna.  

Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás 

szabályairól szóló 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018. (III. 

28.) rendelet megalkotását követően a önkormányzat tulajdonában álló ingatlan elidegenítését 

megelőzően az adott ingatlan forgalmi (piaci) értékét a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési 

és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján, a vagyonnyilvántartás szerinti értéken, vagy - 6 

hónapnál nem régebbi - forgalmi értékbecslés alapján, vagy a Képviselő-testület 

értékarányosságra figyelemmel hozott egyedi döntésével megállapított értéken kell 

meghatározni. 400 m2 terület feletti beépítetlen ingatlan és bármely beépített ingatlan esetében 

hivatalos forgalmi értékbecslés beszerzése kötelező. 

 

Az érintett ingatlanok helyrajzi számai: 

 

235/2; 726; 781/2; 1258/2; 1634; 1971/4; 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………/2018.  (IV.25.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában álló 235/2; 726; 781/2; 1258/2; 1634; 1971/4 hrsz-ú 

ingatlanokat……………………..áron/értéken az ingatlanokkal közvetlenül határos 

ingatlanok tulajdonosai részére vételre felkínálja. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2018. december 31. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti ingatlanok tekintetében a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján döntést hozni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2018. 04. 16. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 
 


