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DEMECSERI  

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  

Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 

E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com 

web: www.demecser.hu  

 

Kivonat 
 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2015.(IV.2.) 

HATÁROZATA 

 

Önkormányzati ingatlanok cseréjéről 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 

biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 2. §-ában 

foglaltak szerint elcseréli: 

 

1. Bakosi Mihály 1/1 arányú tulajdonát képezi a Demecser belterület 3289/6. hrsz. alatt 

nyilvántartott, szántó, rét, fásított terület és erdő művelési ágú, 6 ha 3964 m2 térmértékű, 

66,60 aranykorona értékű külterületi ingatlant 4.030.000,- Ft összeg értékben, melyre az 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára 22 kV-os közcélú légvezetékre, 3162 m2 

területnagyságra vezetékjog, valamint szintén az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára 

0,4 kV-os közcélú légvezetékre és földkábelre 731 m2 térmértékre vezetékjog van 

bejegyezve. 

 

2. a Demecser Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező 

- a Demecser külterület 09/12. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó, rét művelési ágú, 5755 

m2 térmértékű, 6,88 aranykorona értékű külterületi , 

- a Demecser külterület 09/14. hrsz. alatt nyilvántartott, rét művelési ágú, 4316 m2 

térmértékű, 3,75 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 09/23. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 6611 m2 

térmértékű, 11,50 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/3. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 3011 m2 

térmértékű, 5,24 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/4. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 5906 m2 

térmértékű, 10,28 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/7. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 5906 m2 

térmértékű, 10,28 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/22. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 6298 m2 

térmértékű, 10,96 aranykorona értékű külterületi; 

mailto:pm.hiv.demecser@gmail.com
http://www.demecser.hu/


2 

 

- a Demecser külterület 015/25. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 3708 m2 

térmértékű, 4,78 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/26. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 5899 m2 

térmértékű, 7,61 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/27. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 4319 m2 

térmértékű, 7,52 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/28. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 6042 m2 

térmértékű, 10,51 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/37. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 4402 m2 

térmértékű, 7,66 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/40. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 5870 m2 

térmértékű, 7,57 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 015/44. hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 5125 m2 

térmértékű, 6,61 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 018/2. hrsz. alatt nyilvántartott, rét művelési ágú, 2658 m2 

térmértékű, 2,31 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 018/14. hrsz. alatt nyilvántartott, rét művelési ágú, 1597 m2 

térmértékű, 1,39 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 018/18. hrsz. alatt nyilvántartott, rét művelési ágú, 8646 m2 

térmértékű, 7,52 aranykorona értékű külterületi; 

- a Demecser külterület 018/19. hrsz. alatt nyilvántartott, rét művelési ágú, 1604 m2 

térmértékű, 1,40 aranykorona értékű külterületi  

ingatlanokat, 3.980.126,- Ft értéken. 

 

3.) az elcserélendő ingatlanok értékében 49.874,-Ft értékkülönbözet állapítható meg, azonban 

a csere tárgyát képező ingatlanok értékének különbözetének megtérítésére csere felek nem 

tartanak igényt.  

4.) az ingatlanokkal a cserét közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára szerzi meg. 

 

5.) Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

K.m.f. 

 

Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

 polgármester             jegyző 
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A 42/2015.(IV.2.) ÖKT határozat melléklete 
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