
 

 

 

 

 

 

  

 
 

J a v a s l a t 
 

önkormányzati tulajdonú, Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti ingatlanra 
vonatkozó vételi kérelem elbírálására 

  
  
  
 
 
  
 
 
 
  

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság   
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Ózd Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az ózdi belterületi 10059/4/A/2 hrsz-ú, 29 m2 
alapterületű, komfort nélküli, természetben Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti lakás 
ingatlan, amelyek kezelője az ÓZDINVEST Kft (a tulajdoni lap az előterjesztés 1. melléklete). 

A tégla falszerkezetű, fa és palatetővel rendelkező lakás komfort nélküli, vízellátása és 
szennyvízelvezetése nincs, elektromos árammal ellátott. 

Márton Lászlóné (lakcím: 3600 Ózd, Bánszállás telep 33.) vételi kérelmet nyújtott be a saját 
tulajdonát képező házrész melletti, önkormányzati tulajdonú lakásra. Márton Lászlóné vételi 
kérelmében kifejti, hogy az önkormányzati tulajdonú házrész tetőszerkezetét illetéktelenek 
ellopták, a falakat és nyílászárókat megrongálták. Kérelmező a területi képviselő javaslatára saját 
házrésze védelmében kívánja megvásárolni az Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti lakást, 
amely jelen állapotában lakhatatlan. 

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály kérésére elkészített és 2013. szeptember 
11-én kiállított Adó- és Értékbizonyítvány az Ózd, Bánszállás telep 33/2. szám alatti lakásra 
30.000,- Ft forgalmi értéket állapított meg (az Adó- és Értékbizonyítvány az előterjesztés 2. 
melléklete). 

Az ÓZDINVEST Kft., mint az önkormányzati tulajdonú lakások kezelője javasolta az ingatlan 
értékesítését. 

Javaslat: 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítse Márton Lászlóné (3600 Ózd, 
Bánszállás telep 33.) kérelmező részére az Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti lakást 
30.000,- Ft vételáron. Az energetikai tanúsítvány elkészíttetésének díja (25.000,- Ft), továbbá az 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés díja (6.600,- Ft) a vevőt terheli.  

 

 
 
 
 



 

 

1. melléklet 
 
 

 
 



 

 

2. melléklet 
 

 
 
 



 

 

 
Határozati javaslat 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (IX.26.) határozata 
 

önkormányzati tulajdonú, Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó 
vételi kérelem elbírálásáról 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 
3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza: 
 
„A” változat: 

A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, természetben Ózd, 
Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti, ózdi belterületi 10059/4/A/2 hrsz-ú lakást értékesíti 
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint vételáron Márton Lászlóné 3600 Ózd, Bánszállás telep 
33. szám alatti lakos részére a következő feltételekkel: 

a) A vevő az ingatlan teljes vételárát, azaz 30.000,- Ft-ot a szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles megfizetni az Önkormányzat részére. 

b) A vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
c) Az adásvételi szerződést legkésőbb 2013. november 29. napjáig meg kell kötni. Az 

Önkormányzat ezen határidőig tartja fenn ajánlatát.  
 
 

Felelős: 
a szerződés előkészítéséért: 
Jogtanácsos 
a szerződés aláírásáért: 
Polgármester 
 
„B” változat  
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, természetben Ózd, 
Bánszállás telep 33/2. szám alatti, ózdi belterületi 10059/4/A/2 hrsz-ú lakás értékesítéséhez nem 
járul hozzá.  
 
Felelős: 
az ügyfél kiértesítéséért: 
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: 
döntést követően azonnal 
 
 


