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Tárgy: Kiss Tamás és Szabó Zsanett építési telek megvásárlása iránti
kérelmének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!
Kiss Tamás és Szabó Zsanett Nyirád, Ady Endre utca 19. szám alatti lakosok
bejelentették szándékukat a Szeptember 4. utca 25. szám alatti, 911/53 hrsz-ú építési
telek megvásárlására.
Három gyermeket nevelnek, és véglegesen Nyirádon szeretnének letelepedni.
Igényelni fogják az új családi otthonteremtési támogatást, és az építkezési szándékuk
mindaddig feltételes, míg a pénzintézet számukra meg nem ítéli a támogatást.
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint biztosítsuk az ügyfeleket arról, hogy
az igényelt telket számukra határozott időre fenntartjuk, és miután a kérelmüket
véglegesítik,
az
ingatlanforgalmazó-értékbecslő
szakértővel
az
ingatlan
értékbecslését elkészíttetjük, majd számukra az építési telek tulajdonba adásáról egy
újabb határozattal döntünk.
Határozati javaslat:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…… határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő, a Nyirád, Szeptember 4. utca 25. szám alatti, 911/53 helyrajzi számú építési
telket 2016. június 30. napjáig fenntartja Kiss Tamás és Szabó Zsanett Nyirád, Ady
Endre utca 19. szám alatti lakosok részére és kérelmére, tulajdonba adás céljából.
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Mivel a kérelmezők az ingatlan megvásárlását az új családi és otthonteremtési
támogatás részükre történő megítélésétől tették függővé, ezért a képviselő-testület
felhívja az ügyfeleket, hogy az építési telek iránti igényüket 2016. június 30. napjáig
véglegesítsék. Amint ez megtörténik, az önkormányzat saját költségén megrendeli
ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértőnél az ingatlan értékbecslését, és ezt
követően a képviselő-testület a soron következő ülésén megállapítja az ingatlan
eladási árát, valamint dönt az ingatlan tulajdonba adásáról a kérelmezők részére.
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről az építkezni
szándékozó ügyfeleket jelen határozat megküldésével tájékoztassa.
Felelős: Nagy Gábor alpolgármester
Határidő: 2016. február 17.

Kérem a Képviselő-testület tisztelt tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására!

Nyirád, 2016. január 28.
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