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ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

szóló 7/ 2013. ( IV.3. )  rendeletének módosításához

A testületi ülés napja: 2019. október 1.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

                                                      Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. augusztus 26-i ülésén 108/2019. ( VIII.26.) számú határozatával
úgy döntött, hogy helyt ad Füredi Richárd, 9090 Pannonhalma, Tabán 7. szám alatti lakos,
ingatlanvásárlással  kapcsolatos  kérelmének  és  értékesíti  részére  az  önkormányzat
tulajdonában álló, kivett közterület művelési ágú, 185 m2 alapterületű, 925/2 helyrajzi számú
ingatlant, 400.000. Ft eladási áron.

Az értékesítés első lépéseként az ingatlant az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 7/2013. ( IV.3. ) rendelete forgalomképtelen vagyontárgyait tartalmazó
1. számú mellékletéből ki kell venni és át kell minősíteni a forgalomképes vagyontárgyak
közé,  majd  ezt  követően az ingatlant  egy külön határozatban lehet  értékesíteni  kérelmező
részére,     

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a rendelettervezetet  vitassa meg és hozza meg
döntését!

Pannonhalma, 2019. szeptember 17.
                                                          

                                                                Tisztelettel: 

                                                                                                  dr. Szabó György 
                                                                                                            aljegyző



T E R V E Z E T
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete …....../2019.( X.2.) rendelete az

önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013.( IV.3.)
rendelet módosításáról.

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(1)  bekezdés  a.)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX. törvény 143.  §  (4)  bekezdés  i.)  pontjában
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 7/2013.(IV.3.) rendeletét ( továbbiakban : R ) az alábbiak szerint módosítja:   

1.§ 

A R.  a forgalomképtelen vagyontárgyak felsorolását tartalmazó 1. számú mellékletéből 

 a 925/2 hrsz.-ú, kivett közterület művelési ágú, 185 m2 alapterületű ingatlan kivételre
kerül,  tekintettel  arra,  hogy  az  ingatlant  a  képviselő-testület  a  forgalomképes
vagyontárgyak közé minősíti át, majd ellenérték fejében értékesíteni kívánja.  

                                                                           2.§    

E rendelet 2019. október 2-án lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja : 2019. október 1.

                              Bagó Ferenc                                      Kovács Szabolcs
                              polgármester                                              jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. október 2.                              Kovács Szabolcs 
                                                                                                    jegyző 

Határozati javaslat:
…............./2019. ( X.1. )  KT. számú határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  Füredi Richárd, 9090 Pannonhalma,
Tabán 7. szám alatti lakos részére értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló, természetben
a Pannonhalma, Tabán 7. mellett található 925/2 hrsz.-ú, kivett közterület művelési ágú, 185
m2 területű ingatlant, 400.000. Ft , azaz négyszázezer forint vételárért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 
Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal


