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147/2020.(Xl1.2B.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat, Óváros tér 12. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről

Balassagyarmat Város Polgármestere az Alaptöruény 53. cikke, valamint a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyestörvények módosításáról szóló 2011, évi CXXVlll. törvény 46§ (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata kizárótagos tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Óváros
tér 12. szám alatt található
. balassagyarmati 555/A/1. hrsz alatt felvett, 25 m2 területű,
. balassagyarmati 555/N2. hrsz alatt felvett, 56 m2 területű,
lakás megnevezésű ingatlanokat a társasházi közös tulajdonból hozzájuk tartozó eszmei
hányaddal, illetöleg az alapító okirat szerint hozzájuk tartozó helyiségekkel együtt pályázati eljárás
ke retébe n, az al ábbi feltétel ekkel idege n íthető el :

a) Az 1. pontban részletezett ingatlanokat kizárólag együttesen, a megtekintett állapotban
értékesíthető Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel tárgyát képezó ingatlanok rossz
műszaki állapotúak, rendeltetésszerű és biztonságos használatra jelenleg nem alkalmasak.
Az ingatlanok együttes induló vételára: 9.000,000.-Ft,
A vevő a teljes vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg
kötel es m egf izet n i az ö n ko rm á n yz at sz á m l áj á ra.
Az önkormányzat az ingatlanok tulajdonjogát a szerződés hatályba lépéséig fenntartja,
A Magyar Áttamot elövásárlásijog illeti meg,
Az ingatlanok birtokba adása a teljes vételár megfizetésétól számított 3 napon belül esedékes,
A nemzetivagyonról szóló 2011, évi CXCV|. törvény 3.§ (2) bekezdés szerint a pályázónak
nyilatkozatot kell becsatolni arról, hogy átlátható szervezetnek minósül.
A pályázó igazolni köteles továbbá, hogy adók módjára behajtandó köztartozás, és a
tá rsad al o m b izto sítá si a l a p j avá ra telj esíte n dő közta rtoz ása n i n cs,
A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos valamennyi költség a vevöt terheli.
Egyebekben a pályázatieljárásra a 16/2013,(V.30,) rendeletben foglaltak az irányadók.

2.) A Polgármester felkéri a jegyzöt, hogy gondoskodjon az értékesítésre vonatkozó pályázati
eljárásnak az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013.(V,30.)
rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint történö kiírásról és a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: a pályázat kiírására 2020. január 31.
Felelős: dr, Varga Andrea jegyzö
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