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Előterjesztés
az Aszód 203 helyrajzi számú a természetben a Koren közben található önkormányzati
területtel összefüggésben
Tisztelt Képviselő-testület!
Lőrincz József 4811 Kisvarsány, Rákóczi u. 48. szám alatti lakos, valamint Bartók Annamária
– lakcímet nem jelölt meg - külön – külön kérelmet nyújtottak be, miszerint szeretnék
megvásárolni az Aszód 203 helyrajzi számú a természetben a Koren közben található
önkormányzati telket.
A terület 302 m2 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
30/2012. (XI.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. melléklete szerint
közterület, forgalomképtelen törzsvagyon.
Aszód Városi Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5./2019. (V.07.) rendelet 2. mellékletében
meghatározott építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai szerint a telek nem
megosztható.
Értékesítésre akkor kerülhetne sor, ha a Képviselő-testület döntene a terület üzleti vagyon körébe
sorolásáról, a közterület átminősítéséről, majd a Vagyonrendelet 10. § (2) bekezdése a) pontja
szerint értékbecslés lenne szükséges: a vagyontárgy értékesítése, megterhelése, vagyontárgy
szerzése esetén annak forgalmi értékét ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi
értékbecslés alapján nettó értéken kell meghatározni.
A Vagyonrendelet 16. § (1) bekezdése szerint a mindenkori költségvetési törvényben a
versenyeztetésre megállapított egyedi forgalmi értéket meghaladó korlátozottan forgalomképes
vagy forgalomképes üzleti vagyont értékesíteni kizárólag versenyeztetési eljárás útján a jelen
rendelet mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat szerint lefolytatott eljárás során legjobb
ajánlatot tevő részére lehet. A (2) bekezdés szerint mennyiben törvény a versenyeztetésre
forgalmi értéket nem határoz meg, a korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyon értékesítése
esetén 5 millió forint értékhatár felett kötelező a versenyeztetési eljárás lefolytatása.
A vásárlási szándék ellenére nem javaslom a terület eladását, kérem a T. Képviselő-testületet a
határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Aszód Város Képviselő-testületének
/2020. (II. 26.) határozata
az Aszód 203 helyrajzi számú a természetben a Koren közben található önkormányzati
területtel összefüggésben
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lőrincz József 4811 Kisvarsány,
Rákóczi u. 48. szám alatti lakos, valamint Bartók Annamária ingatlan vásárlási kérelmét és
úgy döntött, hogy azokat elutasítja, mivel az Aszód Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni
hányadát képező Aszód 203 helyrajzi számú 302 m2 közterületet, forgalomképtelen
törzsvagyont nem áll szándékában értékesíteni. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az
érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
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