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ELŐTERJESZTÉS 
beépítetlen telek értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Berecz Dominika 2653 Bánk, Benczúr Miklós utca 10. szám alatti lakos a tulajdonát képező              
Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi számú ingatlan Eventum Viator Zrt. (2093 Budajenő,             
Szőlőskert út 2/b. 2.) részére történő értékesítése, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom             
törlése érdekében kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz. (A kérelem az előterjesztés          
mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a kérelmező 2020. júliusában 4 éven belül történő            
beépítési kötelezettség vállalásával vásárolta meg a telket, lakóház építése céljából. 
 
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy Bánk Község Önkormányzata        
Képviselő-testületének 11/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi adókról szóló         
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 24-25.§-a értelmében adóköteles az önkormányzat           
illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek). Az adó mértéke            
20.000 Ft/év. 
Amennyiben a Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi számú beépítetlen telek a kérelemben             
megjelölt vevő, azaz gazdasági társaság (jogi személy) részére kerül értékesítésre, az ingatlanra            
vonatkozóan magánszemélyek kommunális adója adófizetési kötelezettség nem állapítható meg,         
illetve magánszemélyek kommunális adója nem szedhető be, tekintettel arra, hogy ez az adónem csak              
magánszemély adóalany esetében kerülhet kivetésre. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kérelmet megtárgyalni, és a kérelem tárgyában            
döntést hozni szíveskedjen!. 
 
 
 
Bánk, 2020. október 19. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Torma Andrea 
polgármester 
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…./2020. (X….) képviselő-testületi határozati javaslat („A” alternatíva) 
 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi           
számú ingatlan (beépítetlen terület) értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem tárgyában          
a következő döntést hozta: 
A képviselő-testület a Bánk, Benczúr Miklós utca 975 helyrajzi számú ingatlan (beépítetlen            
terület) értékesítéshez az alábbi feltételekkel járul hozzá: 

▪ Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni az új tulajdonost (vevőt) terhelő új négy             
éves határidőre vonatkozó beépítési kötelezettséget. 

▪ A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község          
Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára elidegenítési és terhelési tilalom           
kerül bejegyzésre. 

▪ Az adásvételi szerződést a felek aláírása után jóváhagyó záradékkal kell ellátni,           
melyet az önkormányzat képviselője (polgármester) aláír. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk, Benczúr Miklós utca 975            
helyrajzi számú ingatlan (beépítetlen terület) értékesítéséhez történő hozzájárulást, illetve a          
beépítési kötelezettséget rögzítő adásvételi szerződés jóváhagyó záradékát aláírja. 
 
Határidő: azonnal, a kérelmező igénye szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
…./2020. (X…..) képviselő-testületi határozati javaslat („B” alternatíva) 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 nem járul hozzá. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 


