
ELŐTERJESZTÉS 

 önkormányzati vagyonhasznosításra 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) 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 önkormányzati vagyonhasznosításról 

szóló előterjesztést az alábbiak szerint ismertetem.: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata részére történő felajánlás az ingatlan-

nyilvántartásban a sátoraljaújhelyi 602/1 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Hunyadi u. 14. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. 

Tényállás: 

Az ingatlan-nyilvántartásban a sátoraljaújhelyi 602/1 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Hunyadi u. 14. szám alatti ingatlan Rajz János és Rajz Jánosné tulajdonában 

áll ½ - ½ arányban. Rajz Jánosné férjével közösen felajánlotta megvételre az ingatlant 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 6.000.000, - Ft-ért. 

Az értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értéke: 6.649.500, - Ft. 

Szakmai javaslat: 

 

Az ingatlanért ajánlott vételár az értékbecslés alapján reális, azonban az önkormányzat jelenlegi 

gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a felajánlott áron történő megvásárlást. A fentiekre 

tekintettel az ingatlan tulajdonának megszerzése 5.000.000,-5.000.000, - Ft. vételáron javasolt. 

Melléklet: 

értékbecslés 

 

 



tulajdoni lap 

 

 

Sátoraljaújhely, 2021. május 27. 

 

        dr. Terdik Sándor sk. 

               jegyző 

 

Határozati javaslat: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (VI…..) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 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 Önkormányzata vételi ajánlatot tesz Rajz Jánosné ½ és Rajz János ½ 

tulajdoni hányadában álló, az ingatlan-nyilvántartásban a sátoraljaújhelyi 602/1 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Hunyadi u. 14. szám alatti, 499 m2 alapterületű, kivett 

lakóház, udvar megnevezésű” ingatlanra 5.000.000, - Ft. vételáron. 

A vételár elfogadása esetében Polgármester jogosult az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

 

         

 

 

 


