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Pásztó-Mátrakeresztes Tóthegyes út 5. szám alatti lakóház megvásárlására
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Városüzemeltetési Osztály, Genyéné Batta Nikoletta

Ügyrendi Bizottság
-
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Tisztelt Képviselő-testület!
Pásztó Városi Önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel, hogy Mátrakeresztesen
fakanálmúzeumot hoz létre.
Az elmúlt hetekben több eladó ingatlant is megtekintettünk, és az alábbi ingatlan találtuk a
legmegfelelőbbnek a fakanálmúzeum megvalósításához.
Ingatlan adatai:
Címe: 3065 Pásztó, Tóthegyes út. 5.
HRSZ: 4962
Terület: 642 m2
Tulajdonosok: Kertész Tamás Lajos ½
Kertész Tamás Lajosné ½
Tulajdonosok címe: 2440 Százhalombatta Irinyi út 15. IV/10.
Irányár: 6.000.000 Ft
Az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól
szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 12.§ (1) bekezdése alapján az
önkormányzati vagyon gyarapításáról a polgármesternek a Bizottság állásfoglalásával ellátott
javaslata alapján a Képviselő-testület határozattal dönt.
Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan
milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a
továbbhasznosítás lehetőségeit.
Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell
készíttetni.
Az értékbecslést az önkormányzat elkészítette, melyben az épület forgalmi értékét 5.000.000 Ft-ban
állapította meg az értékbecslő. /1.sz. melléklet/
Az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól
szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján „Gazdasági
megfontolásból – a Képviselő-testület külön döntése alapján – a vagyontárgyak a független
vagyonértékelő által megállapított értéktől eltérően, indokolt esetben 20%-al magasabb, vagy
alacsonyabb értékben is elidegeníthetők.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vagyonrendeletünket figyelembe véve támogassa a
fent nevezett ingatlan megvásárlását 6.000.000,- Ft értékben.
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Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a PásztóMátrakeresztes 4962 hrsz-ú, a természetben Tóthegyes út 5. szám alatti kivett lakóház, udvar
megnevezésű 642 m2 területű ingatlan megvásárlására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.) Pásztó Városi Önkormányzat meg kívánja vásárolni a 4962 hrsz-ú, kivett lakóház,

udvar megnevezésű 642 m2 területű ingatlant. Kertész Tamás Lajos tulajdonrészét
3.000.000,- Ft vételárért, Kertész Tamás Lajosné tulajdonrészét 3.000.000,- Ft
vételárért, azaz mindösszesen 6.000.000,- Ft-ért.

2.) Az ingatlan megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezet a költségvetésben

rendelkezésre áll.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az

alpolgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

4.) A szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző

Pásztó, 2019. február 15.
Farkas Attila
polgármester
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző
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1. sz. melléklet

