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12. Napirend 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
beépítetlen telek értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem 

 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 20-i ülésén megtárgyalta a Bánk, 

Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom 

törlésére vonatkozó kérelmet. A képviselő-testület a Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi számú 

ingatlan (beépítetlen terület) Eventum Viator Zrt. (2093 Budajenő, Szőlőskert út 2/b. 2) részére történő 

értékesítése, valamint az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község Önkormányzata javára bejegyzett 

elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó kérelmét nem támogatta. A kérelmező a képviselő-

testület döntéséről tájékoztatásra került. 

 

A kérelmező, Berecz Dominika az értesítés kézhezvételét követően a mellékelt kérelmet nyújtotta be, 

melyben kérte korábbi döntés átgondolását és elutasító döntés esetén a jogorvoslatról való tájékoztatást. 

 

Bánk, 2020. november 13. 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 

 

 

…../2020. (…..) határozati j a v a s l a t  

 
Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot 

hozom: 

 
Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi számú ingatlan (beépítetlen terület) Eventum Viator Zrt. (2093 

Budajenő, Szőlőskert út 2/b. 2) részére történő értékesítéséhez, valamint az ingatlan tulajdoni lapjára 

Bánk Község Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez - figyelembe 

véve Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. október 20-i ülésén az üggyel 

kapcsolatosan kialakult álláspontját - nem járulok hozzá, tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlan falusias 

lakóház építésére kialakított közművesített építési telek, melyből a községben kevés áll rendelkezésre, 

ezért az Önkormányzat azt támogatja, hogy ezen meglévő, közművesített, beépítetlen telkek elsősorban 

magánszemélyek részére, családi lakóház építése céljából kerüljenek hasznosításra. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
 


