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SZENTES 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentes Város Önkormányzatának tulajdonában van /a kertvárosban a 
Köztársaság  utcában/ a belterületi 8350/100 hrsz.-on nyilvántartott 5 ha 1644 
m2 területű, közterület megnevezésű ingatlan.  
Ezen a területen belül külön földhivatali azonosítható adatokkal a 8350/76 hrsz.-
on, a 6600 Szentes, Honvéd u. 66. szám alatti székhelyű B-CONTOUR Kft. 
tulajdonában van egy 102 m2 területű „úszótelek”, a Köztársaság utcában 
üzemelt vendéglő, amely átalakítás miatt jelenleg zárva tart. 
 
Az ingatlan tulajdonosa, aki az ingatlant a közelmúltban adásvétel útján szerezte, és 
akinek kérelmére a jelen eljárás indult, egy az EU normákkal harmonizáló vendéglátó 
egységet akar kialakítani, többek között téliesítehető kerthelyiséggel kívánja bővíteni 
a már meglévő üzletet.  Ennek  során az épület előtti /a csatolt vázrajzon kiemeléssel 
jelölt/ területet a saját tulajdonában lévő üzletének területéhez meg kell vásárolnia. 
 
A tulajdonos vételi ajánlatával kereste meg az Önkormányzatot. Annak lényege, hogy 
a már meglévő területéhez vásárolni szeretne további 53 m2 területet, melyet a saját 
ingatlanához csatolna.  
A földrészletért 15.000.- Ft./m2+Áfa összegének megfelelő vételárat ajánlott fel, s 
vételi ajánlatához a megosztási vázrajzot továbbá - tájékoztatásul – az építési 
terveket is megküldte. 
 
Az előkészítő eljárás során a Vagyongazdálkodási Iroda megkeresésére  a Műszaki 
Osztály előzetesen akként nyilatkozott, hogy amennyiben az érintett a területet 
megvásárolja, akkor nem látja akadályát a vendéglátó egység bővítésének.  
 
Az adásvételi szerződésnek jogi akadálya jelenleg az, hogy a jelzett terület az 
Önkormányzatnak forgalomképtelen vagyontárgya, ezért azt a testületnek ki kell 
vonnia e vagyontárgyak köréből. Ezen eljárást követően kerülhet sor az adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
 
 



Kérésünkre ingatlanforgalmi szakértő úgy nyilatkozott, hogy a fél által felajánlott 
vételár a város központjában kialakult négyzetméterenkénti vételárnak felel meg, és 
magasabb a Kertváros jelzett részén lévő ingatlanok jelenlegi árfolyamánál.  
Kérjük, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést, s hozza 
meg határozatát. 
 
 
                                         H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 
 
Szentes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
Műszaki Osztálya Vagyongazdálkodási Irodájának a 8350/100 hrsz.-ú ingatlan 
megosztásával újonnan nyert 53 m2 területű ingatlanrésszel kapcsolatos 
előterjesztést, és a következők szerint határoz. 
 
  
A./ változat: a Képviselő-testület kimondja, hogy a Szentes város belterületén lévő, 
8350/100 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan megosztása útján nyert, s a megosztást 
követően a 8350/76 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolt 53 m2 területet a törzsvagyon köréből 
kivonja, és egyúttal a forgalomképes vagyoni körbe átsorolja. 
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozat aláírására.  
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Szirbik Imre polgármester. 
 
B./ változat: a Képviselő-testület nem járul hozzá a szentesi 8350/100. hrsz,-on 
nyilvántartott ingatlan területéből megosztás útján nyert 53 m2 területű földrészletnek 
a törzsvagyonból történő kivonásához.  
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 
- B-CONTOUR Kft. Szentes, Honvéd u. 66. sz. 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági  Osztály tervezői iroda 
- Polgármesteri Hivatal Műszaki osztály  
- Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda  
 
Szentes, 2005. március 17.  
                                                 
                                                                                      Szivássy Árpádné 
                                                                                           irodavezető 



 


