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Stinreg V6ros OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 7Bl 2020. ( m.11.) oh. hathrozat6ban foglaltalr
alapjhn, Stinreg V6ros Onkorn6nyzata folytatja a jelen felhiv5s t sz,. melldkletdben negl-tatttrozoLt,
lak6hdz 6pit6s6re alkalmas insatlanok 6rt6kesit6s6t.

Az ingatlanok drt6kesit6se Stimeg Viiros Onkormdnyzata Kdpvisel6-testtilet6nek az onkorm6nyzati
vagyon haszn|latdrol, hasznos(t6s6r6l 6s forgahn6nak rendj6rol szolo 612012. (IL 24.) onk. rendelet
6. $ (4) bekezd6sdben foglaltak, valamint az az epitesi telek kedvezrndnyes v6s6rliis6nak felt6teleirol
szolo 7012016. (V.2.) onk. rendelet6ben foglaltakalapjfin, kedvezm6nves 6ron tdrt6nik.

Az egyes ingatlanol< rnegv6s6rl6shra irfirryulo l<6relmet, az epltesi telel< kedvezm6nyes v6s6rl6s6nalr
feltdteleir6l szolo 1012016. (V.2.) dnk. rendelet6ben (2.s2. melldklet)meghatirozottal< szerint, jelen
felhivhs 3.s2. melldkletdt k6pez6 nvomtatvfnv benvfiithshval 6s a hivatkozott rendeletben
nreghatdrozott mell6kletel< csatolSs6val lehet benyfjtani, a megv6s6rolni kiv6nt ingatlan helyrajzi
sz6m6nak me gi el ol 6s6vel.

foglaltak szerint:

A kedvezrn6nyes 6ron rnegvds6rolt dpft6si telekre vonatkoz6an, a tulajdonszerzestol sz6nitott 4 6ven
beliil tcjrt6no be6pit6si k6telezetts6g terheli a vev6t 6s az ad6sv6teli szerzod6sben n6gy 6ves
id6tartamra be6pftdsi kcjtelezetts6get, 6s ennek biztosit6s5ra elidegenitdsi tilalmat kell bejegyeztetni az
i n gatl an -nyil v 6ntart6sba.

kiv6rr6 h6zastrirsakra 6s dle

- a kdrelem benyilitdsdnaknapjdn legaldbb o kdrelmezdk egyike 45. dletdvndtfiatotabb,
- a kdrelnrczcik legaldbb egyike, a kdrelem benyiljtdsdt megekizci kdt dven betttt q minclenkori hatirlyos'

tdrsadalombiztosftdsi j ogszabdlyok szerint biztosttottnak minrjsiil.

- a kdrelent pozitlv elb[rdldsdt kovetci 30 napon beliil az Onkormdnyzattal a tttlajdonjog
dn'uhdzdsdra alkalmas addsvdteli szerzdddst (a tovdbbiakban: Szerzcidds) kamek;

- a Szerz6dds megkotdsdt kovetri ndgy dven belill legaldbb kdt gyermekneveldsdrcil gondoskodnak;
- a megvdsiirolt telken, legaldbb a mindenkor hatdlyos lakdscdtil dtlami tdruogatdsokr1l sz6t6
jogszabdlyban meghatdrozott mdltdnyolhat| Iakdsigdnynek ruegfeletri ilj tak6ingqtlant ldtesitenek,.

- a Szerzddds megkotdsdt kovetci egy dven belril a tulajdonukban ldvci lak6ingatlant ertekes{tik ds az
1rtdkesttdsdb6l befolyt vdteldrat teljes egdszdben a Szerzdddssel ntegvdsdrolt Lpltdsi telken,lqk6h(iz
,felipitds dre h aszn dlj dk;

- o Szerz6dds megkotdsdt kovetci egy 6ven beliil az Lp{tkezdst ruegkezdik, ds legkdsdbb negy dven belill
arra haszndlatba vdteli engeddlyt szereznek, melyet a Silmegi Kozos Onkormdnyzati Hivataldnat (a
t ov d b bi akb an : Lliv a tal) b em utatnak,.

- a rendelet alapidn tulajdonukba keriilt ingatlanon ldtesiilci lak6ingatlanban, a jogerci,s
haszndlatbavdteli engeddly kiaddsdt kovetrien bekoltoznek, lak6hetykdnt azt bejelentik 6s on o,
Onkormdnyzat javara kikotott elidegenitdsi tilalontfenndlldsa qlatt dletvitelszerdlen lalmak;

A k6relern elbfr5l6s6r6l Siirneg V6ros Onkorm6nyzata K6pvisel6-testi.ilete, a k6relem bedrkezes6nek
sorrendjdben dcint.

Az elbirflis sor6n el6nyt 6lveznek azoh a k6relmez6k, akik els6 lakdsingatlanuk meg6pit6se
6rdek6ben nyfjtottik be k6relmiiket.
Az irrgatlanok l<edvezm6nyes v6tel6ri-i' az adrisvdteli szerzodds megkotdsekor, egy dsszegben l<ell
megfizetni.
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