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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
 

A Képviselő-testület a 49/2021. (IX.20.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 

önkormányzati tulajdonban lévő 2567/4 helyrajzi számú 851 m2 kivett belterületi beépítettlen 

ingatlanra Deák Géza részére 10 millió forintért eladja.  

Fent nevezett személy kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy határozatát akként 

módosítsa, hogy a tulajdonjogot a fia szerezhesse meg, míg ő az ingatlan haszonélvezeti jogát. 

A kérelemnek jogi akadálya nincs, ezért javasolt a 2567/4. hrsz-ú ingatlan adásvételre 

vonatkozó határozat módosítása:  

 

DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG) 

 
Határozati javaslat  

 
A PÜTB …/2021. (….) sz. határozata 

az önkormányzati tulajdonban lévő 2567/4 helyrajzi számú ingatlan és ráépített épület jogi 
helyzetének rendezésére vonatkozó …./2021. számú önkormányzati határozat 

módosításáról 
 

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a kismarosi 2567/4. hrsz-ú ingatlant eladására vonatkozó határozatát, 
akként módosítsa, hogy az ingatlant 10.000.000,-ft vételárért adásvételi szerződés útján értékesítse 
Deák Géza fia részére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.11.15. 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET) 

 
Határozati javaslat  

A Képviselő-testület …/2021. (...) sz. határozata 
az önkormányzati tulajdonban lévő 2567/4 helyrajzi számú ingatlan és ráépített épület jogi 

helyzetének rendezésére vonatkozó 49/2021. (IX.20.) számú önkormányzati határozat 
módosításáról  

 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy a 
49/2021 (IX.20.) számú önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy a tulajdonában lévő 
kismarosi 2567/4. hrsz.-ú 851 m2 alapterületű, ingatlannyilvántartás szerint beépítettlen belterületi 
ingatlant Deák Géza vagy fia részére 10 millió forintos vételáron, adásvételi szerződés megkötésével 
értékesíti. A szerződés aláírásával meghatalmazza a polgármestert.  
 
Felelős: polgármester 
 Határidő: 2021.09.21. 
 
Kismaros, 2021. 09. 06. 
 Neubauer Rudolf 
 polgármester 


