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ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

ingatlanvásárlásról 
  
 
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 
 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
 
Melléklet: 1 db határozati javaslat , 1 db ingatlanértékesítési szakvélemény 
 
 
Jogszabályi háttér: 
 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 
 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 
 

- Csökmő Nagyközség Önkormányzata 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete települési 
támogatásról és egyéb szociális ellátásokról 

 
Tűzeset történt Csökmőn 2021. március 19-én a Vadvirág utcában egy két gyermekes család háza égett 
le. A tűzoltók tájékoztatása alapján a ház lakhatatlanná vált. A fedél nélkül maradt családot ismerősök 
fogadták be rövid időre. Az önkormányzat a krízishelyzetben rendkívüli települési támogatást nyújtott a 
családnak és természetbeni adománnyal is támogattuk őket. A lakhatást a család saját erőből nem tudja 
megoldani. A leégett ingatlan felújítása aránytalanul magas költséggel járna. 
Javaslom, hogy lakóhelyük közelében vásároljon meg az Önkormányzat egy ingatlant, ahová a család 
bekötözhet, és azt a későbbiekben az Önkormányzattól meg is vásárolhatja. 
A Széchenyi utca 16. szám alatt van egy eladó ingatlan, melyet 1.200. 000 Ft-ért értékesítenének a 
tulajdonosok. Mind a családdal, mind az eladókkal egyeztettem. 
Ingatlan értékelési szakvéleményt kértünk, melyet Barta-Pap Margit Ingatlanvagyon-értékelő és 
közvetítő (névjegyz.sz. B-44/2006) készített el 2021. március 26-án. 
A Képviselő-testület minden tagjának véleményét kikértem telefonon, valamennyien támogatták a 
javaslatot. 
 
Ennek megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
          
Csökmő, 2021. március 29. 
        /:Nagy Tibor sk.:/  
            polgármester 
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1. számú melléklet: HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  
…./2021. (III….) határozata 

 
ingatlanvásárlásról 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 

Képviselő-testület egyetértésével- a következő döntést hoztam: 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata megvásárolja a Csökmő 555 hrsz-ú 1001 m2 területű 

kivett lakóház, udvar ingatlant 1.200.000.- Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint vételáron, 

szociális célú hasznosítás érdekében. 

 

Az adásvétel lebonyolítását az Önkormányzat nevében a polgármester végzi. 

 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

 

 


