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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Suhajdáné Czibere Mária Polgár, Kiss E. u. 5/B. fsz. 1. szám alatti lakos kezdeményezte a 

Polgár 1207 hrsz-ú ingatlanon lévő, az ingatlan nyilvántartásban 1207/B/5 hrsz-on bejegyzett, 

a valóságban Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatt található, 1 helyiségből álló, összesen 14 m
2
 

hasznos alapterületű garázs alatt lévő földterület megvásárlását. A kérelmező és férje a 

szolgálati lakásukat korábban megvásárolták az önkormányzattól, de a garázs tulajdonjogát 

nem rendezték, ezért fordultak a Képviselő-testülethez. 

A Járási Földhivatal 2014. június 17. napján kelt, 36141-2/2014. számú határozatában 

elutasította Suhajdáné Czibere Mária tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét. A benyújtott 

adásvételi szerződés, valamint testületi határozat összhangjának megteremtése szükséges, 

ezért a testületi határozatot módosítani kell.  

Javaslom, hogy a Képviselő-testület vonja vissza a korábban e tárgyban hozott, 46/2014. (IV. 

24.) számú határozatát és hozzon egy, a Földhivatali bejegyzést elősegítő, a megkötendő 

adásvételi szerződéssel összhangban lévő, de érdemben, a bruttó 25 400 Forint vételárat nem 

érintő határozatot.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2014. július 23. 

 

        Tóth József  

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

…../2014. (VII. 31.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Polgár, Kiss 

E. u. 5. szám alatti, 1207/B/5 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület  

 

1. a 46/2014. (IV. 28.) sz. határozatát visszavonja. 

 

2. a Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatt található, 1207/B/5 hrsz-on nyilvántartott, 14 m
2
 

területű, garázzsal beépített felépítményt értékesíti Suhajdáné Czibere Mária 

Polgár, Kiss E. u. 5/B. fsz. 1. sz. alatti lakos részére bruttó 25 400 Forint 

vételáron. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 
 


