A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 95/2018.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2018. június 5. napján,
10,00 órakor megtartandó ülésére

Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester
Készítette:

Antal Zsolt polgármester
Siposné Kovács Ilona vezető-főtanácsos

Törvényességi ellenőrzést végezte: -----------Tárgyalja: ------

Tisztelt Képviselő-testület!
Karaszi István Szekszárd, Puskás Tivadar u. 2. sz. alatti lakos 2017. szeptember 27-én
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben előadta vételi szándékát a következő
ingatlanok tekintetében :
Gárdonyi G. u. 1467 hrsz.:
Hunyadi M. u. 1470 hrsz.:
1471 hrsz.:
1473 hrsz.:
1474 hrsz.:
1475 hrsz.:
1476 hrsz.:

1292 m2
626 m2
626 m2
629 m2
627 m2
629 m2
626 m2

Kérelmében előadta továbbá, hogy a fenti ingatlanokra összesen 900.000,- Ft összegű vételi
ajánlatot kíván tenni.
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 198/2017. (X.17.) önk.-i számú
határozatában a fenti ingatlanok vételárát 1.342.380,- Ft összegbe állapította meg. Az
adásvétel végül elmaradt.
Karaszi István kérelmező idő közben vételi ajánlat 1.100.000,- Ft-ra felemelte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új ajánlat figyelembevételével hozza meg
döntését.

Határozati javaslat:
A.
önkormányzati ingatlanokra tett vételi ajánlatra
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a önkormányzat tulajdonában álló Decs, Gárdonyi G. u. 1467 hrsz-u
valamint a Hunyadi Mátyás u. 1470, 1471, 1473, 1474, 1475 és az
1476 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra Karaszi István Szekszárd,
Puskás Tivadar u. 2. szám alatti lakos által tett 1.100.000,- Ft vételi
ajánlatot elfogadja,
b) felhívja a figyelmet arra, hogy az adás vételhez kapcsolódó költségek
vevőt terhelik,
c) felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Antal Zsolt polgármester
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Karaszi István ajánlattevő
polg.hiv. pü.-i osztály, helyben
irattár

B.

önkormányzati ingatlanokra tett vételi ajánlatra
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Karaszi István
Szekszárd, Puskás Tivadar u. 2. szám alatti lakos által az önkormányzat
tulajdonában álló Decs, Gárdonyi G. u. 1467 hrsz-u, valamint a Hunyadi
Mátyás u. 1470, 1471, 1473, 1474, 1475 és az 1476 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanokra tett vételi ajánlatát nem fogadja el.
Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Antal Zsolt polgármester
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Karaszi István ajánlattevő
irattár

