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Tisztelt Képviselő-testület! 

2018. június 28-án határozatban döntött a T. Képviselő-testület arról, hogy a helyben lakó 

illetve a nem helyi fiatalok életkezdését támogatja azáltal, hogy az Önkormányzat által 

kialakított építési telkeket kedvezményesen értékesíti részükre. 

A döntést követően több alkalommal érdeklődött olyan fiatal (pár), akinek korábban 

Jánossomorján volt lakcíme, de jelenleg már máshol él, viszont szeretne újra Jánossomorjára 

költözni és itt építkezni. Mindemellett természetesen a kedvezményeket jánossomorjaiként 

igénybe venni. 

Az előterjesztés a 114/2018. (VI. 28.) Kt. határozat II/2 a) és b) pontjának módosítását 

tartalmazza, mely lehetőséget biztosítana arra, hogy az, aki korábban legalább 10 évig 

Jánossomorján lakcímmel rendelkezett és a határozatban foglalt feltételeket teljesíti, szintén 

olyan kedvezményekben részesüljön, mint a helyben lakó. Ez a módosítás annak a lehetőségét 

teremti meg, hogy a korábban elköltözött fiatal hazaköltözése esetén a helyben lakóval azonos 

kedvezményeket kaphasson. 

A módosítás másik része a 400 m2 körüli zártsorú beépítésű építési telkek értékesítése esetén 

javasolja az eredetileg 2018. október 31-i határidő kitolását. Ezeknél a méretű telkeknél hátrány 

nem éri a korábbi vásárlót, tekintettel arra, hogy ezekből a típusokból ezidáig nem értékesített 

Jánossomorja Város Önkormányzata ingatlanokat. 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (XI. 28.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Móricz 

Zsigmond utca mögötti területen kialakult telkek árának és az értékesítés szerződéses 

feltételeinek meghatározásáról szóló 114/2018. (VI. 28.) Kt. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. A határozat II/2a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

A kedvezményes telekár mértéke és további feltételei: 

 

a) Az I. pontban meghatározott ár 50%-ának megfelelő áron értékesít telket azon vevő 

részére 

− aki magyar állampolgár (több vevő esetén legalább egyik vevő magyar 

állampolgár) 

− legalább 10 éve Jánossomorján lakcímmel rendelkezik (több vevő esetén 

legalább egyik vevő minimum10 éve Jánossomorján lakcímmel rendelkezik) 

− az adásvételi szerződés megkötését megelőző 20 éven belül legalább 10 évig 

Jánossomorján lakcímmel rendelkezett (több vevő esetén legalább egyik vevő az 

adásvételi szerződés megkötését megelőző 20 éven belül legalább 10 évig 

Jánossomorján lakcímmel rendelkezett) 

− 500 m2-nél kisebb alapterületű telket vásárol és 2019. május 31-ig az adásvételi 

szerződést megkötik.  
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2. A határozat II/2b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az I. pontban meghatározott ár 60%-ának megfelelő áron értékesít telket azon vevő részére  

− aki magyar állampolgár (több vevő esetén legalább egyik vevő magyar 

állampolgár) 

− legalább 10 éve Jánossomorján lakcímmel rendelkezik (több vevő esetén 

legalább egyik vevő minimum10 éve Jánossomorján lakcímmel rendelkezik) 

− az adásvételi szerződés megkötését megelőző 20 éven belül legalább 10 évig 

Jánossomorján lakcímmel rendelkezett (több vevő esetén legalább egyik vevő az 

adásvételi szerződés megkötését megelőző 20 éven belül legalább 10 évig 

Jánossomorján lakcímmel rendelkezett) 

− 2018. október 31. után vásárol telket.  

 
 

3. A határozat többi pontja változatlan tartalommal marad hatályban. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést 

hozni szíveskedjen. 

 

 

Jánossomorja, 2018. november 21. 

 

 

                                                                                                                     Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                           polgármester 

 


