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Tisztelt Képviselő-testíilet!

Bár önkormányzatunk másfél-két milliárdos költségvetési főösszeggel rendelkezik mégis ebből
ajelentösnek számító összegből csak egy szűk rész az, ami szabad felhasználású vagy működési
célú feladatokra lehet használni.

Ehhez, az egyébként - lakosságszámhoz viszonyítva - elég magas költségvetéshez idén további
közel egymilliárd forint értékű pályázati támogatást, uniós forrást nyertűnk el, amelyek viszont
szintén kötöttek, csak az adott célra használhatók, így azok a pénzek bár a rendelkezésünkre
állnak mégis csak meghatározott célra használhatók fel.

Ezeknek az elnyert pénzeknek az a további jellegzetessége, hogy amig korábban - két-három
éwel ezelőtt - a megpályázott és az elnyert támogatásokból megvalósíthatóak voltak a
támogatási célok, addig most a koronavírus járvány, az ukrán háború és a gazdasági válság
hatására a benyújtott pályázati összegek, mire kivitelezésre keriilnek általában 20%-kal akár
30%-kal is kevesebbek, mint amit a kivitelezők egy közbeszerzési eljárásban beáraznak.

Ebben az esetben az önkormányzatoknak egyetlen lehetőségünk van, hogy szabad forrásból,
saját költségvetésük terhére kiegészítsék az ehiyert támogatási összeget, amennyiben a
támogató nem nyúlt további kiegészítő, ár kompenzáló támogatást a hiányzó összeg pótlására.

Onkormányzatunknak, tekintve az elején elmondottakat mármint, hogy nincsjelentős mértékű
szabadon felhasználható forrása, egyetlen lehetősége maradt, hogy az egyébként jelentös
ingatlan állományából értékesítsen kettő ingatlant és ebből befolyt összegből pótolja azokat a
hiányzó összegeket, amelyek elnyert támogatások megvalósításához szükségesek.

A fentiek alapján javaslom, hogy az 548 helyrajzi számú kivett beépítetlen 931 m2területü és
az 574 helyrajzi számú kivett beépítetlen 800 m2területű ingatlanokat értékesítse.

Az önkonnányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 6/2013. (11. 26.) számú
önkormányzati rendelete 8. § alapján

"(l) Az önkormányzati vagyont 1 000 000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon
használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános - indokolt esetben zártkörű-
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevőrészére lehet.

(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a
Polgármesteri Hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására írányuló döntés
alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása.

(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést,

hasznosítást."

A rendelet 6. § (3) bekezdése alapján " Őnkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat
intézményei, gazdasági és közhasznú társaságai, az önkormányzat hivatala.

Tekintve, hogy önkormányzahuik jelenleg nem rendelkezik gazdasági és/vagy közhasznú
társasággal, ígyjavaslom az eljárás lebonyolítására a Polgármesteri Hivatalt.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntése meghozatalára

Pilisborosjenő, 2022. május 6.
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Pilisborosjenő Község Őnkormányzatának Képviselő-testülete

1) Az 548 helyrajzi számú kivett, beépítetlen, 931 m2 területű és az 574 helyrajzi számú
kivett beépítetlen 800 m2 területű Önkonnányzati tulajdonú ingatlanokat az
önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 6/2013. (11.26. ) számú
önkonnányzati rendelete 8. § alapján értékesíteni kívánja.

2) Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a versenytárgyalásos rendszerű nyilvános
értékesítésére.

3) Felkéri az önkonnányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát, hogy ellenőrizze a
nyilvános értékesítést.

4) Felhatalmazza a Polgármestert a nyertes pályázókkal a szerződés megkötésére.

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




