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,,Vételi ujdnlat a Litér 059/22 hrsz ingatlanból
tö

rtén ő ter ülets zerzés r e "

T is ztelt Képvis e l ő As s zo ny/(I r !

Litér Község Önkormányzátának Képviselő-testtileÍe a 202L09.30. napon tartott ülésén a
I2I|202I.(IX.30.) LKt határozatával arrőIhatározott, hogy vételi ajánlattal keresi meg a Litér
059122 hrsz-ú ingatlan két fő tulajdonosát, aBődi Maria Magdolna utca meghosszabbításában
|évő 52315 hrsz-ú helyi közútnak a 12 méter szélességűretörténő kiszabályozásárttoz szükséges
959 m2 nagyságú területszerzés érdekében, a Tóth Roland ingatlanvagyon szakértő általkészített
s

zakvélem ény alapj án l 28

F tl m2 faj lago s v

ételi ö s sze gben.

A

2021.10.04. napon kelt vételi ajénlatra az ingatlantulajdonosok elutasító nyilatkozatot tettek,
az elutasítő nytlatkozat birtokában 202I.I0.26. napon személyes egyeztetésre került sor, amely
nem vezetett megállapodáshoz. Tekintettel arra, hogy'az ingatlanvagyon szakértői jelentés

fordulónapja lejart és a makrogazdasági folyamatok indokolttá teszik, Litér Község
Önkormányzata felkérte az ingatlanvagyon szakértőt az értékbecslésaktualizáIására
vonatkozóan. Az ingatlanvagyon szakértő elkészítette 202LI2.06. napon szakértőijelentését
összehasonlító adatokon alapuló módszerrel, amely a\apjánazaktuális forgalmi értéket13IFtlm2
fajlagos értékenállapította meg.
Javaslom, hogy azingatlantulajdonosokatazértékbecslós közelítő érték+2D%-os korrekciőjával,
azaz I57,2 Ftlm2 fajlagos összegű vételi ajánlaítal keressük meg, azzal, hogy amennyiber- affa
elutasító nyilatkozatot tesznek, vagy 8 naptári napon belül nem tesznek nyIlatkozaíot, kisajátítási
elj árást kezdeményezünk.

Litér Község Önkormányzata vételi ajánlatot tesz a

magántulajdonban

lévő Litér

059122 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosainak, a Bódi Mária Magdolna utca
meghosszabbításábanlévő 52315 helyrajzi számí helyi közútnak a 12 méter szélességűre történő
kiszabályozásáútoz szükséges 959 m2 nagyságú területszerzés érdekében, 157,2 Ft/m2 fajlagos
áron, azazmindösszesen 150.755 Ft összegben.

Amennyiben a vételi qán?atra elutasító nyílatkozat érkezik az ingatlantulajdonosoktól, vagy 8
naptárinapon belül nem tesznek nyílaíkozatot, Litér Község Önkormányzata kisajátítási eljárást
kezdeményez,

Litér, 202l. december

9.

Varga Mi
Litér Község Pol
Előteriesztést készítette : keresztes Ariel zoltán
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Hatórozati iavaslat

Litér Köa ég Önkormdnyzata Képviselő-testületének
......./202 1. (nIJ6.) LKt. hatdrozata
Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott,hogy vételi ajánlattal keresi
meg a Litér 059122 helyrqzi számí ingatlan tulajdonosait a Bódi Mária Magdolna utca
meghosszabbításábanlévő 52315 helyrajzi számű helyi közútnak a 12 méter szélességűre történő

kiszabályozásához sziikséges 959 m2 nagyságú teriletszerzés érdekében, ingatlanvagyon szakértő
áItal 202LI2.06, napon készített szakvélemény alapján 131 Ftlmz +2}Yo-os korrekció, azaz
l57 ,2 Ftlm2 fajlagos áron, mindösszesen 150.755 Ft összegben.

Amennyiben a vételi ajánlatra elutasító nyilatkozat érkezik az ingatlantulajdonosoktól, vagy a vételi
aftnlat ánvűelétŐI szátmított 8 naptári napon belül nem tesznek nyilatkozatot, Litér Község
Önkormányzatakisajátításieljárástkezdeményez,

A KépviselŐ-testület felhatalmazza apolgármestert

a szükséges intézkedések ellátásával,

Felelős : Y ar ga Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Előteriesztést készítette : keresztes Ariel zoltón
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