Javaslat
az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatti ingatlanokra
felmerült vételi kérelem elbírálására
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Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály

Ózd, 2013. szeptember 26.

Előzmények:
Ózd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képezi az Ózd város belterületén felvett, ózdi
18758 hrsz-ú, lakóház nevezésű ingatlan, mely a természetben az Ózd-Somsály, Akna út 7/8.- 7/9.
szám alatti, összesen 82 m2 alapterületű, komfort nélküli bérlakásoknak felel meg. Az ingatlan
kezelője az ÓZDINVEST Kft. (A tulajdoni lap az előterjesztés 1. melléklete)
Az ingatlan az alacsony presztizsű Somsály városrészben található. Az egyszintes, jelenleg már csak
kétlakásos lakóház az 1940-es években épült, hagyományos építési módban, téglából. Az épület
elöregedett, elhasznált, gyenge műszaki állapotú, a falakon vizesedés tapasztalható. Az ingatlanon két
összenyitott 82 m2-es bérlakás található, ezek lakhatók. Az összesen 272 m2 területű ingatlanon a többi
lakás már korábban lakhatatlanná vált és elbontották. Az épületben villany közmű van, a fűtést,
vízellátást a lakók egyedileg megoldották.
Az ingatlan jelenlegi lakáshasználati joggal rendelkező használója Budai Béla (3600 Ózd, Akna út
7/8-7/9.) 2013.08.15-én vételi kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz azzal a szándékkal, hogy
tulajdonszerzése esetén a lakásokat rendbe teszi és a továbbiakban is azokban kíván lakni.
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013.
(II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) megfelelően a
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály megbízása alapján elkészült a 18758 hrsz-ú
ingatlan önkormányzati tulajdonú lakásainak Adó és Értékbizonyítványa (2. melléklet), melyben a
jelen előterjesztés szerint megvásárolandó lakások értéke az alábbiak szerint került meghatározásra:
Nyilvántartási
cím

Akna út 7/8-7/9.

Nettó
lakóterület
(m2)
82

Vételi kérelmet
benyújtó

Budai Béla

Állapot

Komfort nélküli, villany
van, jelenleg lakható
állapotban

Forgalmi érték
(Ft)

110 000

Az 18758 hrsz-ú ingatlan teljes 227 m2 területtel, a rajta található 82 m2 alapterületű lakással együtt
kerülhet értékesítésre a fentiekben meghatározott áron, adásvételi szerződés keretében és a
lakáshasználónak a szerződés aláírásakor a lakáshasználatból eredő tartozása a kezelő felé nem állhat
fenn.
Az árajánlat ismeretében a vevő továbbra is fenntartja vételi szándékát, jelenleg lakáshasználattal
kapcsolatban tartozása nincs. Budai Béla a vételárat egy összegben a szerződéskötéskor kifizeti.
Az ÓZDINVEST Kft., mint az önkormányzati tulajdonú lakások kezelője javasolta az ingatlanok
értékesítését.
Az ingatlan értékesítése esetén az Önkormányzat kikerülne az ingatlan tulajdonosi köréből, ezáltal
megszűnnének a lakások megóvásával és hasznosításával kapcsolatos kötelezettségei, melyeket a
városrész területén elhelyezkedő ingatlanokban nehezen tud teljesíteni.
Javaslom a T. Képviselő-testület részére a vételi kérelem megfontolását és az önkormányzati
érdekeknek megfelelő döntés meghozatalát.

1. melléklet

2. melléklet

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (IX. 26.) határozata
az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatti ingatlanokra
felmerült vételi kérelem elbírálásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
„A” változat
1.) A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a természetben Ózd,
Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatt nyilvántartott, ózdi belterületi 18758 hrsz-ú, lakóház
megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítését 110.000,- Ft, azaz Egyzáztízezer
forint vételáron Budai Béla 3600 Ózd, Akna út 7/8.-7/9. szám alatti lakos vevő részére jóváhagyja
a következő feltételekkel:
a)
A vevő az ingatlan vételárát egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg köteles megfizetni az Önkormányzat részére.
b)
A vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
c)
Az adásvételi szerződést legkésőbb 2013. október 31. napjáig meg kell kötni. Az
Önkormányzat ezen időpontig tartja fenn ajánlatát.
2.) A Képviselő-testület az adásvételi szerződések és a kapcsolódó okiratok aláírására a Polgármestert
hatalmazza fel.
Felelős:
az adásvételi szerződés, okiratok előkészítéséért:
Jogtanácsos
az adásvételi szerződés, okiratok aláírásáért:
Polgármester
Határidő:
2013. október 31.

„B” változat
A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, természetben Ózd, Akna út
7/8. és Ózd, Akna Út 7/9. szám alatti, ózdi belterületi 18758 hrsz-ú, lakóház megnevezésű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának értékesítéséhez nem járul hozzá.
Felelős:
Határidő:

az ügyfél kiértesítéséért
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
2013. október 15.

