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Bácsalmás Város Képviselő-testülete 

2022. szeptember 27. napján megtartandó rendes testületi ülésére. 

 

Bácsalmás belterület 1990/2 helyrajzi számú ingatlanon fekvő elárusító pavilon ingyenes felajánlása 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022.(V.24.) Korm. rendeletének 4. §-ban 

arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-

testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja." 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete 169/2022. (VIII. 10.) Bácsalmás v. öh.-al a 

Bácsalmás belterület 1990/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó közterület használati engedély 2022. 

december 31-i hatállyal történő visszavonásáról döntött. 

Az elárusító pavilon tulajdonosa Bakáné Marinkovics Anna a képviselő-testület döntését elfogadta. 

Tájékoztatása szerint a pavilon bérlője 2022. október 15-ig köteles a pavilont elhagyni, abból kiköltözni. 

Bakáné Marinkovics Anna Bácsalmás Város Önkormányzata képviselő-testületének címzett levelében 

felajánlotta, hogy az elárusító pavilont térítésmentesen, ingyenesen Bácsalmás Város tulajdonába adja.  

A felajánlásról való döntéshozatal során célszerű a bontásra vonatkozó szakmai, gazdaságossági, későbbi 

használhatósági, hasznosíthatósági szempontok figyelembevétele. 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatok közül az 

egyiket egyszerű/minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek! 

 

Határozati javaslat 

 
Tárgy: Bácsalmás belterület 1990/2 helyrajzi számú ingatlanon fekvő elárusító pavilon ingyenes 

felajánlása 

 

A. Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy 

határoz, hogy a tulajdonos felajánlását elfogadja és a Bácsalmás belterület 1990/2 helyrajzi számú 

ingatlanon található elárusító pavilont ingyenesen Bácsalmás Város Önkormányzatának tulajdonába 

veszi. 

A képviselő-testület a felajánlás elfogadására tekintettel úgy határoz továbbá, hogy a közterületi 

használati díjfizetési kötelezettséget 2022. november 1-hatállyal megszünteti. 

 



vagy 

 

B. Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy 

határoz, hogy a tulajdonos felajánlását tisztelettel visszautasítja és a Bácsalmás belterület 1990/2 

helyrajzi számú ingatlanon található elárusító pavilont ingyenesen nem kívánja Bácsalmás Város 

Önkormányzatának tulajdonába venni. 

 

Határidő:  haladéktalanul. 

 Felelős:    Németh Balázs polgármester 

 Operatív felelős:   dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző 

 

 

 A határozatról értesül: 

- kivonattal:   1. Németh Balázs polgármester 

    2. Patocskai Ibolya jegyző 

    3. Prikidánovics Antal szociális osztályvezető 

    4. dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző 

    5. Bakáné Marinkovics Anna (Bácsalmás, Alkotmány u. 2.) 

    

 

 

Bácsalmás, 2022. szeptember 26. 

 

               ………………………………. 

                Németh Balázs 

                  polgármester 

 

 


