
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2021. június 24-i rendes ülésére 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Bem utca 2642 hrsz és a Báthory u. 15 (2066 hrsz.) ingatlan cseréjéről, vagy 

a 2642 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

 

Előterjesztő: Kasziba Sándor osztályvezető 

Előterjesztést készítette: Kasziba Sándor osztályvezető 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Polgármester, Alpolgármesterek, 
Osztályvezetők 

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó jegyző 

Bizottsági véleményezésre megkapta:  Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési 
Bizottság 

A Képviselő-testület ülése: nyílt ülés/ zárt ülés 

Döntési forma:  rendelet/határozat 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

A honlapon nyilvánosságra hozható: igen/nem/részben 

Mellékletek: Kérelem, tul.lap., értékbecslés, fényképek 
 

 

Jánoshalma, 2021. június 15. 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Bem utca 71. és 75 sz. alatti ingatlanok között van egy 1062 m2 terület, amely valamikor 

vasúti átjáró szerepét tölthette be. Az ingatlant a szomszéd ingatlant megvásárló Binszki 

Róbert elcserélné a tulajdonában lévő Jánoshalma Báthori u. 15. sz. alatti ingatlanért.  

Az ingatlan a forgalomképes ingatlanok közé tartozik. 

A két ingatlanról értékbecslést készítettünk.  

A Bem utcai ingatlan értéke 300.000 Ft és a Báthori utcai ingatlané 250.000 Ft.  

Binszki Róbert a két ingatlan közötti árkülönbözetet (50.000 Ft) csere esetén megfizetné. 

A másik szomszéd Haag Rita, aki korábban a területet bérelte, szintén megvásárolná az 

ingatlant. Az ingatlanra ideiglenesen kaput helyezett és a mai napig rendben tartja.  

Az ingatlanért 310.000 Ft-ot ajánlott. 

A költségvetésben ingatlan bevételi soron 31.102.120 Ft van tervezve. Ezt figyelembe véve, 

valamint azt, hogy a Báthori utcai ingatlanra nincs hasznosítási tervünk, a 310.000 Ft-on való 

értékesítést javasoljuk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedje. 

 

1. sz. Határozati javaslat:  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában és forgalomképes vagyonában lévő jánoshalmi 2642 hrsz-

ú, 1062 m2 nagyságú, kivett közterület művelési ágú ingatlanát a 

valóságnak megfelelően beépítetlen területté minősíti.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. Határozati javaslat 

 

Jánoshalma Város Önkormányzata a tulajdonát képező 2642 hrsz-ú 

1062 m2 nagyságú ingatlanát 310.000 Ft-os vételáron értékesíti Haag 

Rita Jánoshalma Bem u. 75. sz. alatti lakosnak. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

 

 


