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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Területvásárlási kérelem 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ocsovai Tamás rétsági lakos vételi szándékot jelentett be a 084/22 hrsz-ú az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában álló, szántó besorolású 42.079 m2 nagyságú területre. A kért terület közvetlenül az 
Ipari Park szomszédságában található, tartalék ipari terület. Amennyiben a Képviselő-testületnek a 
terület értékesítése a szándéka, a területet művelésből ki kell vonni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy értékesíteni kívánja-e a területet. 
Pozitív döntés esetén javaslom, hogy kérjünk értékbecslést az OTP Jelzálogbanktól. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 24.  
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 

 
 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 
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4.) Határozati javaslatok  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ocsovai Tamás területvá-
sárlási szándékáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 084/22 hrsz-ú az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, szántó besorolású 42.079 m2 nagyságú te-
rületre, mely tartalék ipari terület, intézkedjen a művelési ágból való kivonásról, majd a ki-
vonást követően értékbecslést rendeljen az OTP Jelzálogbanktól. 
 
Az értékbecslés összegének ismeretében a terület értékesítéséről a Képviselő-testület 
dönt. 
 
Határidő: 2021. július 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ocsovai Tamás területvá-
sárlási szándékáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem kívánja értékesíteni a 084/22 hrsz-ú az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában álló, szántó besorolású 42.079 m2 nagyságú területet, mely tartalék ipa-
ri terület.  
 
Határidő: értesítésre 2021. július 15 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 




