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ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2021. június 23-ai ülésére

Tárgy: Javaslat önállóan nem hasznosítható önkonnányzati tulajdonú ingatlanok
elidegenítésére

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgánnester

Készítette: dr. Horti Istvánjegyzö

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Fenntartható fejlődés és településfejlesztési
Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelö rész X-szel kitöltendő.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Fenntarfható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság kezdeményezte, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, önállóan nem hasznosítható ingatlanokat az önkormányzat értékesítse. Az
indoka a javaslatnak egyrészt az, hogy az ingatlanok vagy az ingatanrészek önállóan nem
hasznosíthatók, a vagyonnyilvántartásban szerepelnek és évente felül kell vizsgálni az értékét,
használhatatlanságuk folytán az önkormányzat vagyonának értékét negatívan befolyásolja,
jellemzően üres, elhagyatott, így parlagíüvet kell irtani, vagy illegális szemetet kell leszállítani
róluk, az is gyakori, hogy a szomszéd ingatlan tulajdonosa használja engedély nélkül, ami után
fennáll az elbirtoklás veszélye.

Az értékesítés előnye az anyagi bevétel, a vagyonleltár megtisztítása a hasznosíthatatlan
ingatlanoktól, az illegális hulladéklerakók megszüntetése, az elbirtoklás megakadályozása stb.

Az önkormányzat főépítésze és a műszaki ügyekkel foglalkozó kolléga összeállított egy listát
(jelen előterjesztés melléklete), melyben szereplő ingatlanokat javaslom felajánlani
megvásárlásra az érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanok tulajdonosamak, vagy az
ingatlanokjelenlegi használóinak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatiii és az abban foglaltakat
elfogadni szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2021. június 16.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. értékesíteni kívánja a jelen elöterjesztés mellékletében szereplő ingatlanokat az alábbi
feltételek betartásával:

a. Az önkonnányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013.
(11. 26.) számú önkonnányzati rendeleteben meghatározott eljárási szabályok
szennt,

b. Értékbecslésben meghatározott áron,
c. szomszédoknak, vagy a használónak, ha a szomszéd vagy a használó nem kíván éhii

a vásárlás lehetőségével nyilvános pályázat útján bárkinek, aki a szerződéses
feltételeket teljesíteni,

d. a 040/2 hrsz-ú (Üj bánya melletti vízelvezető árok) és a 054 hrsz-ú (Csobánkai árok)
esetében a Polgármester szakértő bevonásával vizsgálja meg, hogy mekkora
területrész értékesíthetö úgy, hogy az árkok eredetileg tervezett vízelvezető szerepe
ne sérüljön.

2. Felkéri a Polgármestert, hogy szakértő bevonásával vizsgálja meg, hogy mely ingatlaa
alkalmas az értékesítésre.

3. Felhatahnazza a Polgánnestert, a határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feltételek
teljesülése esetén az értékesítésre alkalmas ingatlanokat vagy ingatlan részeket értékesítse.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidő: folyamatos




