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J a v a s l a t  
- a Képviselı-testületnek - 

 
önkormányzati ingatlant érintı elıvásárlási jogról 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Vágner Ügyvédi Iroda nevében eljáró Dr. Vágner Béla ügyvéd úr 2014. november 21-én 
írásban fordult hivatalunkhoz azzal, hogy ügyfele meg kívánja vásárolni a Sárospatak belterü-
let 640. helyrajzi számú, természetben Kolozsvári u. 7. sz. alatti lakóház, udvar megnevezéső, 
magántulajdonban lévı ingatlant.  
 
Tekintettel arra, hogy a fenti ingatlan mőemlék, illetve védett (régészeti) területen található, - 
a kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) bekezdése értelmé-
ben - az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot elıvásárlási jog illeti meg.  
 
A jogszabályi elıírás alapján az elıvásárlási jog jogosultja a dologra vonatkozó eredeti vételi 
ajánlat teljes elfogadásával, a harmadik személyt megelızve jogosult a dolog megvételére.  
 
Fentiek alapján Sárospatak Város Önkormányzatának a harmadik személy által megtett aján-
lat ismeretében nyilatkoznia kell arról, hogy az elıvásárlási jogával élni kíván-e, azaz a har-
madik személy által megtett ajánlattal azonos feltételekkel az ingatlant meg kívánja- e vásá-
rolni.. 
 
A mellékelt adásvételi szerzıdés-tervezetben foglaltak szerint a magántulajdonban lévı ingat-
lan 1.000.000,- Ft vételáron kerül értékesítésre. 
 
Fentiek alapján kérem T. Képviselı-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, az abban fog-
laltakról dönteni szíveskedjen. 
 
Sárospatak, 2014. november 28.  
 
Készítette: Cziráki Zsolt 
 irodavezetı 
 mőszaki és kommunális iroda  
   
   
  Aros János  
 
Törvényességi szempontból ellenıriztem: 
 

 ……………………………….. 

 dr. Vitányi Eszter 
 jegyzı 



  
  
  



 

 





 





 
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

....../2014.(../...) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 
 

önkormányzati ingatlant érintı elıvásárlási jogról 
 
 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonhasznosítás rendjérıl, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabá-
lyairól szóló 18/2007. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdésében meghatáro-
zott jogkörében eljárva nyilatkozik, hogy a Sárospatak belterület 640. helyrajzi szám alatt 
felvett, természetben Sárospatak, Kolozsvári u. 7. sz. alatti, „lakóház, udvar” megjelöléső 
ingatlan vonatkozásában az ıt megilletı elıvásárlási jogával 

 
A./  

nem kíván élni. 
 
 
B./ 

élni kíván, az ingatlanrészt a harmadik személy által megtett  1.000.000,-Ft-os 
ajánlati áron és feltételekkel meg kívánja vásárolni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a harmadik személy által megjelölt feltételekkel 
azonos adásvételi szerzıdés elıkészítésére, illetve annak aláírására. 

 
 

Határidı: 2015. január 31. 
Felelıs: Polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 

 dr. Vitányi Eszter s.k., Aros János s.k., 
 jegyzı polgármester  

 


