
 1

 

 
 Napirend:  

 

Ügyiratszám:  /2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. május  25. -i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Az óvoda udvar bővítéséhez ingatlan vásárlása 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Meghívottak:   

Döntéshozatal:  

 

A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több , 

mint felének „igen” szavazata szükséges ( egyszerű többség) 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Napközi Óvoda szomszédságában lévő 109 és 110 hrsz.-ú belterületi ingatlanok 

tulajdonosaival történt több fordulós egyeztetés eredményeként a ingatlanokat 3.000.000. Ft. 

vételárért az önkormányzatnak eladnák. A mellékelt térkép szelvényen bejelölt ingatlanok 

az óvoda üdvárának bővítését szolgálnák. Mindenki számára ismert körülmény az óvoda 

jelenlegi udvara nem felel meg   azoknak az elvárásoknak , amelyek a gyerekek testi fejlődése 

, mozgás és játék igényük kielégítése érdekében elvárható lenne. A kialakult 

„szükségmegoldás” felszámolása történhetne az ingatlanok megvásárlásával. Az ingatlanok 

adatai:  

 

- Zalahaláp   109 hrsz , 562 m2. „ kivett lakóház , udvar , gazdasági épület” , 

 

- Zalahaláp  110 hrsz. , 313 m2. , „ kivett beépítetlen terület” 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a 

határozati javaslatot elfogadni ! 

 

 

                          H A T Á R O  Z A T I    J AV A S L A T 

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő -testülete  a zalahalápi Napközi Otthonos Óvoda 

udvarának bővítése érdekében megvásárolja a dr. Nagy Zsuzsanna ( 8220 Balatonalmádi , 

Vajda János u. 2.) , Nagy Árpád Károly (8220 Balatonalmádi , Görgey u. 4.) valamint 

Huszka Róbert , 8220 Balatonalmádi , Vadvirág u. 10) sz alatti lakósoktól az 1/3 -1/3 

arányban tulajdonukban álló a Zalahaláp 109 hrsz.-ú 562 m2 területű „kivett lakóház , udvar 

, gazdasági épület” megnevezésű , valamint  Zalahaláp 110 hrsz.-ú 313 m2 területű „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokat 3.000.000 (hárommillió) Ft. vételárért a 2017. 

évi költségvetés felhalmozási előirányzata terhére. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására , és a  

szerződés aláírásával egyidejűleg a vételár kifizetésre az eladók nyilatkozatának megfelelően. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős : Bedő Lajos Sándor polgármester 
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Zalahaláp , 2017. május 24. 

                             

                                                                                         Bedő Lajos Sándor  

                                                                                            polgármester 
 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


