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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán, zártkert 2065 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat
visszavonása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ
TÉNYS
BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Vajda Péter kérelmező 2017. október 7-én
7
vételi szándékát jelezte az Őrbottyán,
rbottyán, Fekete István utca
és Diófa utca között található zártkerti 2065 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati
önkormányzat tulajdonrészének
megvásárlására.
testület 165/2017. (X. 25.) határozatával hozzájárult az érintett ingatlan értékesítéséhez,
A képviselő-testület
valamint határozottt az ingatlan művelési
m velési ágból kivonásáról. Az ehhez szükséges meghatalmazást
2017. november 20-án
án Vajda Péter meghatalmazottja rendelkezésére bocsájtottuk, de a földhivatali
ügyintézésre nem került sor. Hivatalunk először
ször telefonon próbálta felvenni a kapcsolatot Vajda
Péterrel, de miután az sikertelen volt, 2019. január 14-én levélben kerestük
ük meg,
meg hogy tegyen
nyilatkozatot, fenntartja-e
e vételi szándékát az érintett ingatlanra. A levél kézbesítése sikeretlen volt, az
ügyfél az iratot nem kereste.
Az ingatlan értékesítésének meghiúsulása miatt a korábbi testületi
testületi határozatot szükséges visszavonni,
vissza
hogy a 2065 hrsz. alatti ingatlanügyet
ingatlanügye le lehessen zárni.

vétellel érintett ingatlan (piros sraffozással jelölve)
jel
Az adás-vétellel
Kérem a Képviselő-testületet,
testületet, hogy az előterjesztést
el terjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN
TÉMAKÖ
HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Képviselő-testületének
testületének 165/2017. (X. 25.) határozata

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolta.
Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2019. (III. 27.) számú határozata az
Őrbottyán, zártkert 2065 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó 165/2017
(X. 25.) határozat visszavonásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyán, zártkert 2065
hrsz. alatti ingatlant értékesítésére vonatkozó 165/2017. (X. 25.) határozatát visszavonja és az ügyet
lezártnak tekinti. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testületi döntést közölje Vajda Péterrel.
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