ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati vagyonhasznosításra
Tisztelt Polgármester Úr!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel bevezetett
különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.
A hatályban lévő jogszabályok figyelembevételével az alapvetően képviselő-testületi
hatáskörébe tartozó vagyonhasznosításról szóló kérelmet az alábbiak szerint terjesztem elő:
Önkormányzat részére történő felajánlás
Juhász Lászlóné, Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 67. (3183/A/4 hrsz)
Tényállás:
Juhász Lászlóné felajánlotta megvételre az önkormányzat számára a tulajdonában álló, az
ingatlan nyilvántartás szerint sátoraljaújhelyi 3183/A/4 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely
Kazinczy utca 67. szám alatti 63 m2 alapterületű társasházi ingatlanát. A lakásra terhelés nincs
bejegyezve. A tulajdonos 5.500.000 Ft-ban jelölte meg az ingatlan eladási árát.
Szakmai állásfoglalás:
Az ingatlan a város frekventált helyén fekszik, a szóban forgó lakás jelenleg felújítás alatt áll,
nem lakható, összkomfortos komfortfokozatú. Az ingatlan értéke az értékbecslés szerint
5.100.000 Ft.
A lakás jelen állapotában nem lakható a felújítás miatt, ám az elhelyezkedése, valamint a
komfortfokozati besorolása okán javasolt a lakás megvásárlása az értékbecslésben
meghatározott vételáron.
Sátoraljaújhely, 2021. január 8.

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.
aljegyző

Határozati javaslat:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (I. ) határozata
önkormányzati vagyonhasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot
hoztam:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja az ingatlan
nyilvántartás szerint sátoraljaújhelyi 3183/A/4 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 67. szám alatti 63 m2 alapterületű lakást az értékbecslésben meghatározott,
5.100.000, - Ft, azaz ötmillió-egyszázezer forint összegű vételáron.
A polgármester az adásvételi szerződést aláírja.

Mellékletek:

