
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám: ...../2022.
ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. május 18-ai mésére

Tárgy: Javaslat Pilisborosjenö Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz. ) ingatlan megvételére

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti Istvánjegyző

Előzetesen tárgyalja: Fenntartható Fejlödés és Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi
Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szűkséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyHt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfifelelörészX-szelkitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testület!

Molnámé Zsolt örökös megkereste önkonnányzatunkat azzal, hogy felkínálják az
Pilisborosjenői Önkormányzatnak, a Pilisborosjenői Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz. ) ingatlant
a vételi időpontnak megfelelő aktuális forgalmi értéken. A család egyetért abban, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lenne a legjobb helye az ingatlaimak. A néhai Kovács Ádám is
biztos, hogy ezt szeretiié.

Piaci áron szeretnék eladni az ingatlant, nem akarják sem olcsóbban, sem drágábban
értékesíteni. A forgalmi érték megállapításra több szakembert kértek fel. Az általuk készíttetett
értékbecslés még nem érkezett, azt remélhetöleg a Képviselö-testületi ülés előtt rendelkezésre
tudjuk bocsátani.

Az ingatlan a település központi helyén fekszik, felhasználható akár közintézménynek is, akár
közösségi témek is, értékét jelentösen növeli, hogy közvetlen közelében több önkonnányzati
ingatlan található.

Az előterjesztést a Fenntartható Fejlödés és Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság
is tárgyalja, az Ő véleményük alapjánjavaslom a döntést meghozni.

Az önkormányzat vagyonrendelete alapján az önkormányzatnák is hivatalos értékbecslést
kellett beszereznie. Az Önkormányzat által felkért szakértö érték becslésesben szereplő vételár
132.000.000 Ft. (az értékbecslés az előterjesztés mellékleteként látható)

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselö-testület döntsön a fent részletezett felajánlás ügyében.

Pilisborosjenő, 2022. május 6.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) Köszöni a felajánlást és az önkormányzat által félkért szakértö által megállapított
132. 000. 000 Ft, azaz egyszázharminckettőmillió forint + ÁFA vételárért meg kívánja
vásárolni a Pilisborosjenö Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz. ) ingatlant.

2) A vételár egy részéért készpénzt, másik részéért lazareth-i önkormányzati tulajdonú
beépítésre szánt ingatlanokat kíván felajánlani.

3) Felkéri a Polgánnestert, hogy tárgyaljon az örökösökkel a vételárról, a vételár
megoszlásáról, illetve a szerződéskötés egyéb részleteiröl.

Vagy

4) Megköszöni az örökösöknek a felajánlását, de nem kívánja megvásároüúa
Pilisborosjenő Fö u. 24. szám alatti (146 hrsz. ) ingatlant.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. december 31.




