
EEMMLLÉÉKKEEZZTTEETTŐŐ  
 

Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzat és Sopron Városi Rendőrkapitányság között létrejött 

megbeszélésről  

 

Időpont, helyszín: 2013. június 18. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének hivatalos 

helyisége   

 

Tárgy: a Nagycenk, Széchenyi tér 3. sz. alatti „rendőrlakások” hasznosítása ügye  

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat polgármestere, Csorba János személyes találkozót kért Cserta László 

hivatalvezetőtől, melynek résztvevője volt Majsa Árpád a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr- 

Főkapitányság előadója is.  

 

Az Önkormányzat előadta, hogy kérik semmisnek venni a korábbi 2010-2012. években az Önkormányzat 

részéről felajánlott csere (értékesítési) lehetőségeket, és a következőt adják elő: 

 

Az Önkormányzat tervezi a Széchenyi tér 3. szám alatti ingatlan értékesítését, ami kevésbé megvalósítható, 

szinte lehetetlen egyenkénti lakásértékesítéssel, az előzetes felmérések alapján az ingatlant teljes egészében, 

egyben lehetne értékesíteni.  

 

Az Önkormányzat felajánl a Rendőrség részére, az eddigi 2 lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog keretében 

másik 2 ingatlant, melyek a jövőben üresednek meg.  

  

2 felajánlott ingatlan (Családi lakóház) :  

 

a.) Nagycenk, Iskola u. 5. (özv. Csizmadia Józsefné bérlő által lakott, aki a volt körzeti megbízott özvegye)  

 

Területe: 45 m2 alapterületű, 2. ajtószám alatti 1,5 lakószoba, konyha, étkező, fürdőszoba, WC, 

összkomfortos lakás + 45 m2 alapterületű, a lakás feletti padlástér 

 

b.) Nagycenk, Iskola u. 5/A (Jelenleg bérlő lakja, ám a Rendőrséggel létrejött megállapodást követően, 

felmondási határidőn belül üressé tehető.   )  

 

Területe: 76 m2 alapterületű, 2+ ½ lakószoba , 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 Wc, 1 előszoba, 1 szélfogó , 1 

kamra  

 

A Rendőrkapitányság hivatalvezetője előadja, hogy az Önkormányzat kérését a megyei-

rendőrkapitányságon keresztül közvetíti a döntést hozó szerv felé. Most jelenleg egy Békés megyei rendőr a 

feleségével fog beköltözni a Széchenyi tér 3. sz. alatti ingatlan felújított lakásába.  

 

Helyszíni szemlén a felek megtekintették a Széchenyi tér 3. szám alatti ingatlan 2 lakását és a volt KMB 

irodát, melynek kiürítésére a hivatalvezető ígéretet tett. Kívülről megszemlélték a felajánlott 

csereingatlanokat is.  

 

Az emlékeztetőt összeállította:  

Percze Szilvia jegyző  


