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K6pviseI6-teSttiIet 2019. szeptember 12-血tartand揃I6s6re

Targy: Javaslat a 4090 Polgar 4 1 1 8 hrsz〇° z細kerti m的eles a161 kivett teriilet drtekesites6re

E16te寄eszt6 :　　T6th J6zsef polgamester

E16k6szit6:　　　Kissn6 Barta Piroska Mdszcki Iroda irodavezet6

Kiss Anita筒e16ad6

Ugyiratszam :　　I/6 65 7-3/20 1 9.

諾諾ez5: #藍慧ZdasagiblZOttSag
- 1 db tulajdoni lap m各solat

Tiszte!t K6pvise16-teSt珊et !

Kir各ly Katalin 4220 H担b6sz6rmeny-Bodasz616, Guher u. l. sz各m alatti lakos irdsban kezdem6nyezte a

Polgar 4 1 1 8 hrsz巾6sszesen 8 1 5 m2 alapterile。i, Z細kerti m筋e16s a161 kivett ter鵬t megvdsarl各s祖

Az ingatlan-nyilvintartdsban, a 4 1 1 8 hrsz-On nyilv各ntartott ingatlan ful匂dor申vga l/l arinyban Polgar Vdros

Onkom各nyzata javdra van bejegyezve. Az 6nkom各nyzat vagyondr航s a vagyongazdえlkodas szab各lyair6l

SZ616 4 1/201 5. (XI.27.) 6nkom各nyzati rendelet (a tov細biakban Rendelet) (2) bekezd6se 6rtelm6ben a nett6

1 milli6 forint rt組at細nem meghalad6 drt6kti vagyonelem・ ha jog§Zabaly m各skent nem rendelkezik, a

k6pvise1紀estuletnek az drt6kesit6sr61 sz616 hatfrozata alapjin nyilvinos meghirdet6s同in ert6kesithet6.

Tinogathat6nak tartom a kerelmez6nek t6rt6n6 ingatlan 6rt6kesit6st, mivel a vev6 a k6relemben

megfogalmazottak alapj各n a szomszedos 4 1 1 9 hrsz〇° za11kerti ingatlant szeretn6 b6viteni es hasznositani, mig

6nkomdyzatu血nak az 6rinett 41 18 hrsz-i ingatlan me11ett nincs mdsik ingatlana, tehat az 6nmagaban

6na116an gazdas各gosan nem hasznosithat6.

A Rendelet 3. sz各md me116klete alapjin az 6rt6kesiteni kivint zdrtkerti ingatlan tizleti vagyon besorolds。 6s a

becstilt 6s kataszteri 6rt6ke 80.000,- Ft.

㌫語諾豊能諾.盤認諾霊霊監需岩盤盤謹
azaz brutt6 80 740,- Ft drban allapitsa meg.

K6rem a Tisztelt K6pvise16-teStuletet, hogy az e16te加sztest megt各rgyalni, javaslataival kieg6sziteni es a

hatまrozati javaslatot elfogadni sziveskeqj6k.

Polgまr, 2019. szeptember 4.



Ha章かozati j ava丸at

Polgdr Vfros 6nkom各nyzat各nak K6pvise16-teStulete megtdrgyalta a ”Javaslat a 4090 Polgar 41 1 8 hrsz-d

Zirtkerti mfroles a161 kivett ter鵬t ertckesitesere・・ vonatkoz6 e16te扉eztest es az alabbi hatarozatot hozta:

l. A K6pvise16-teSttilet a 4090 Polg各r 41 18 hrsz-On nyilvintartott 815 m2 alapterule。i, Z如kerti

mf壷les a161 kivett teruletet ert6kesitesre kbe161i 6s meghirdeti minimun brutt6 80 740,- Ft

2. A Kepvisel糾ostulet felhatalmazza a polgdrmestert a le如bb veteli r直lat alapjin az adasveteli

SZerZ6des al裁rasara.

Hatarid6 : e証elemszeriien

Fele16s‥ T6th J6zsefpolg各mester


