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Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
27/2012.(III.28.)KT határozata
A Cibakháza 1225 hrsz-ú (Újszőlő I. út 33. szám alatti) önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítésre történő kijelölése.
1.) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás kérdései szabályozásáról
szóló, - többször módosított és kiegészített - 25/1999.(XII. 16.) ÖK. rendelet 8. §. (1)
bekezdése szerint az 1225 hrsz-ú, 1761 m2 területű, lakóház, udvar, kert megnevezésű
önkormányzati tulajdonú ingatlant forgalomképessé nyilvánítja és értékesítésre kijelöli.
2.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ezen határozatában rögzíti, hogy az 1.) pontban
megjelölt ingatlant az önkormányzat Képviselő-testülete 135/2011.(XII.20) KT
határozatának megfelelően 500.000,-Ft vételárért vásárolta, amely vételárat a Nemzeti- Adóés Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága illetékkiszabási adatként
elfogadott, ezért a Képviselő-testület az ingatlan kiinduló forgalmi értékének
meghatározásaként a vételár szerinti összeget elfogadja.
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat 1.) pontjában megjelölt
ingatlan értékesítésére vonatkozó ajánlatot a helyben szokásos módon tegye közzé, illetve
közzétételére a szükséges intézkedést tegye meg az alábbi tartalommal:
HIRDETMÉNY
Az ingatlan adatai:
Település:
Hrsz:
Fekvése:
Terület:
Művelési ág:
Tulajdoni hányad:
Terhelés:
Értéke:

Cibakháza
1225
Cibakháza, Újszőlő I. út 33. (természetben: Cibakháza, Újszőlő I. út 33.sz)
1761 m2
gazdasági épület bejegyzés folyamatban
1/1
----800.000,- Ft

Egyéb közlemény:

Hirdetményt közzé tevő és 1/1 részarányban tulajdonos fenntartja a
jogot, hogy minden külön jogkövetkezmény nélkül a pályázati
eredményhirdetéstől elálljon.

Az ajánlattevőnek az ajánlattétellel egy időben a bruttó összeg 20 %-át letétbe kell helyeznie
a Polgármesteri Hivatal pénztárába biztosítékként, illetve előlegként.
Az ajánlat beérkezésének határideje: a kifüggesztés napjától számított 15 nap.
4.) Ezen határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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5.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok –
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Az értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

Cibakháza, 2012. március 28.

Hegyes Zoltán
polgármester

