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Előkészítette: NémethBa|ázspo|gármester
dr. Giba Zoltán jegyző
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§zőc 214/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Horváth Áoem és Takács Adé] vételi ajánlattal kereste meg az önkormányzatot a 214l3
hrsz_ú,
1114 m2 terÜletŰ, kiveit beépítetlen terület megjelölésű in§atlanra vonatkozóan, 500.000 Flos
véieláron. A telken családi házat kívánnak építeni,

TÖrekvésÜk egYbe esjk
,az önkormányza!éval, a felajánlott vételár megegyezik az ingatlan
nYilvántartás szerinti értékével(ami egyébkénta piaói árnak is megfelól)]"nz ertoxesítés
a
vonatkozÓ tÖrvényiés helyi szabályozással összhangban, pályázat nélkü-| megto*éntret.
H atá ro z q,tí_ia v a s l at :

..12021. (X. 1 9,) határozata

Szőc KÖzség Önkormányzata Képviseió-testülete

-

pályazati eljárás rnellőzéséve{ _ az

Önkormányzat tulajdonában lévó Szőc 214t3 hrsz-ú, 1114 m2 terület*, kivett beépítetlen terület
m.egjelÖlésŰt ingatlanát adásvétellel órtókesíii 1|2
112 tulajdoni arányban Horváth Áoam
1a+oo
Ajka, Verseny u, B. l. em. 6. ajtÓ) és Takács Adél (8200 Veszprém, Nap u. 3. fsz,3. ajtó) résiére.

-

A Polgármester a SzŐc, 214l3 hrsz.-ú ingatlan eladási árát - a számviteti nyilvántartás szerinti
bruttó értékben - 500,000 Ft-ban, azaz ölszázezer forintban állapítja meg,
VevŐk az ingailanon az adásvételi szerzödés megkötósétöl számítoit 5, azaz öt naptári éven
belÜl lakóéPületet kötelesek létesíteni, melyre vonatkozó használatbavéieli engedáy meglétét
ezen határÍdőn beiÜl - külön-külön vagy együttesen -, eladó felé igazolniuk kelt. Ámennyibdn
ezt

nem teljesítik, ÚgY eladó

visszaveszi.

-

visszavásárlási jogával élve _ az ingatiant az eredeti vételáton

Az adásvételiszezódés megkötésére polgármester jogosult és egyben kötefes.

A szerződéskötóssel

és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a vevőket terhelik.

A polgármester jogosult és egyben kötetes.megbizni dr. Sornogyi Gyöngyi ügyvédet
Ajka,
S'abadság tér 2.) az adásvóteli szerzödós elkészítésévet,álbnjegÉseil'er es a{8400
iogugytei
ieljesedése érdekébenmegteendó jognyilatkozat tételéreis t<iie4Óao, a fö]dhivatat előtti
képviselettel.

Felelős:

Határidő:

Németh Balázs polgármester
2021, október 31.
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