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6. napirendi pontjához

Napirend:
6./ Molnár Zoltán és Molnár Rita ingatlanvásárlási kérelmének pontosítása
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Molnár Rita és Molnár Zoltán, 9090 Pannonhalma, Arany János utca 54. szám 
alatti lakosok részére 178/2007.( XI.27.) számú határozatával a Tabán 26 mellett található 907/5 
hrsz.-ú közterületből értékesített egy 75 m2 -es területrészt 3500. Ft /m2 -es áron 262.500. Ft-ért. 

Kérelmezők  évek  eltelte  után  2011  októberében  jutottak  odáig,  hogy  földmérővel  vázrajzot 
készíttetek s  elkezdték  intézni  a  terület  földhivatali  átvezetését,  melynek során a  földhivatal  az 
akkor hozott képviselő-testületi határozat pontosítását kérte annyiban, hogy a döntés szóljon arról 
is,  hogy a  közterület  kivezetésre  kerül  az  önkormányzat  vagyonrendeletének  forgalomképtelen, 
majd forgalomképes ingatlanai közül is.

A képviselő-testület erre vonatkozóan 152/2011.(X.25.) számú határozatával a szükséges kiegészítő 
döntést  meghozta,  de  az  ügy ezzel  nem zárult  le,  mert  a  legfrissebb földmérési  adatok,  illetve 
földhivatali átvezetések után kiderült, hogy az önkormányzat tulajdonában álló terület már nem 75, 
hanem csupán 66 m2 ezért a szabályos értékesítéshez e területre vonatkozó határozat szükséges.

A jelenleg összesen 100 m2 területű 907/5 hrsz.-ú ingatlanról mindezek mellett azt is tudni kell, 
hogy abból 2008-ban az önkormányzat az akkori földmérési adatok alapján egy 34 m2-es területet 
értékesített Róth Vilmos 9090 Pannonhalma, Tabán 5 szám alatti lakos részére, de e kis terület a mai 
napig  nem  került  nevezett  szomszédos  ingatlanához  csatolásra  és  átvezetésre,  hanem  az 
önkormányzati  66/100-ados  tulajdonával  együtt  került  osztatlan  közös  tulajdonba  34/100-ad 
arányban.
 
Mindezek  alapján  a  korábban  hozott  két  határozat  visszavonásával  egyidejűleg  a  jelenlegi 
földmérési adatok alapján, teszek javaslatot az ingatlan értékesítésére az eredetileg meghatározott 
3.500. Ft-os vételár figyelembe vételével.    

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Pannonhalma, 2012. május 23.
                                         
                                                     Tisztelettel:
                                                                                     dr. Szabó György sk.
                                                                                             aljegyző             



Határozati javaslat:

..../2012.( V.30.) Kt. határozat
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2007.  november  27-i  ülésén  hozott 
178./2007, (XI.27.) Kt. határozatát, valamint a 2011. október 25-i ülésén hozott 152/2011. (X.25.) 
Kt.  határozatát  visszavonja  s  a  tulajdoni  lap  szerint  66/100-ad  arányban  osztatlan  közös 
tulajdonában álló 907/5hrsz.-ú kivett közterülettel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  
  
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, 231.000. Ft-ért, azaz -  kettőszázharmincegyezer forintért – értékesíti a természetben a 
Pannonhalma  Tabán  26 mellett  található  907/5  hrsz.-ú,  kivett  közterület  művelési  ágú  100 m2 
területű 60/100 arányban osztatlan közös tulajdonában álló 66 m2-es területet.

A képviselő-testület  e döntésével egyidejűleg úgy rendelkezik,  hogy e 66 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               


