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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. október 25. napi ülésének 2. napirendi pontjához

Napirend: 
2./  Az  Önkormányzat  178/2007.(XI.27.)  Kt.  határozatának  felülvizsgálata  az  ügyfél 
kérelmére
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület!

Molnár Rita és Molnár Zoltán, 9090 Pannonhalma, Arany János utca 54. szám alatti lakosok az 
alábbi kéréssel keresték meg önkormányzatunkat.

A képviselő-testület  nevezettek  kérésére  178/2007.  (  XI.27.)  számú határozatával  a  Tabán 26 
mellett található 907/3 hrsz.-ú közterületből értékesített egy 75 m2 -es területrészt 262.500. Ft-ért. 

Kérelmezők  évek eltelte  után most  jutottak odáig ,  hogy földmérővel  vázrajzot  készíttetnek s 
intézik  a terület földhivatali átvezetését, melynek során a földhivatal az akkor hozott képviselő-
testületi  határozat pontosítását kéri annyiban, hogy a döntés szóljon arról is,  hogy a közterület 
kivezetésre  kerül  az önkormányzat  vagyonrendeletének forgalomképtelen,  majd  forgalomképes 
ingatlanai közül is.

A határozati javaslat az eredeti határozat ezen egymondatos kiegészítését tartalmazza, melyet az 
alapszöveghez képest dőlt betűvel jeleztem.   

Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  fentiek  alapján  járuljon  hozzá  a  határozat 
kiegészítéséhez, pontosításához!      

Pannonhalma, 2011. október 19.
                                             
                                               
                                                     Tisztelettel:
                                                                                     dr. Szabó György  sk.
                                                                                             aljegyző             



Határozati javaslat:

…........./2011.( X.25.) Kt. határozat

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
képviselő-testületének  2007. november 27-i ülésén hozott 178./2007, (XI.27.) Kt. 
határozatát az abban foglaltak megerősítése mellett kiegészíti, és a kiegészítéssel 
egyegységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:
  
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  Molnár  Rita  és  Molnár 
Zoltán 9090 Pannonhalma, Arany János utca 54 szám alatti lakosok kérelmének 
helyt  ad,  és  részükre  3500.-Ft/m2  áron,  262.500.  Ft-ért,  azaz  - 
kettőszázhatvankettőezerötszáz  forintért  –  értékesít  a  természetben  a 
Pannonhalma Tabán utca mellett található 907/3 hrsz.-ú közterületből 75 m2-t.

A képviselő-testület e döntésével egyidejűleg úgy rendelkezik, hogy e 75 m2-es 
közterületet  az önkormányzat az önkormányzat vagyonáról  és a vagyonnal való  
rendelkezésről  szóló  12/1996.  (X.30.)  számú  rendeletének  forgalomképes 
ingatlanai közül, áthelyezi a rendelet forgalomképes ingatlanai közé, majd a fenti  
értékesítés folytán kiemeli a rendelet forgalomképes ingatlanai köréből.

A  képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

Határidő. azonnal
Felelős: Bagó Ferenc polgármester               


