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Szakmai előkészítő: Hámornyikné Csemeczki Zita

omtz Váro s Önkormanyzat
Képviselő testtilete

P

ELoTERJESZTÉS

Módosítás Pomáz,belterület Céhmester utca 3753 hrsz.-ú 3996 m2 nagyságú
jog
kivett beépítetlen terület eladása tárgyábanvaló elővásárlási

A

kivett
Pomán, belterületi (Ipartelep) Céhmester utca 3753 brsz.-tt 3996 m2 nagyságu
Kálman
Kubinyi
Pomáz,
2OI3
beépítetlenterü1et *"gn"ue"esi ingatlan Nagyné Melis Éva
ltca 5lb valamint Hoffman Eika2682 Püspökhatvan, Szabadságltca i13. alatti lakos tulajdona.
Az ingatlanon rajta van Pomáz Város Önkormányzata a fiildhivatali nyilvántartásba
joga, melynek alapján az adásvételi
396531212019'08.09 számon bejegyzett elővásárlási
elővásárlási
szerződés során az önkorm arrrviutíót a vevők megkérték a területre vonatkozó
jogrólvaló lemondást'

A testíilet l7ll2o1g. (XI.20.) sz. Ök. hatérozatátmestozta azonban ahe|yrajzí számban elírás
módosítására
történt 3753lrszhelyett, zzss brsz szerepelt ahatározatban, azért ahatározat
van szükség.

A fenitek

a|apján javaslom ahatározat javitását.

Pomáz,2019.l2.I0.
po1gármester
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.) határ

o

zata

szavazattal
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete '.......'........igen ..................'.nem
az
tartózkodás mellett ,így határozott, hogy a l7ll201r9. (XI.20.) sz. Ök. határozatát

hrsz.-ű 3996
alábbiak szerint módosítja: ,,Pomáz 3253 hrsz._ű 1261 m2" helyettPomáz 3753

m2"
Hatráridő: azonnal
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Felelős

:

Leidinger István Polgármester'

Hámomyikné Csemeczki Zita fbtanácsos

Pomáz,2019.It .I2
Leidinger István
polgármester
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Szabó Bence < szabobence@hasz.hu
hétfő 2019. december 9 13:09
Szabóné Dr Bartholomaei Krisztina

FeIadó:

Kü!dve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

foepitesz
Fwd: Pomáz - elóvásárlásijogról

>

lemondó

Tisztelt Jegyző Asszony!
Kérem, hogy a 2 db elírt lemondó nyilatkozatot (részletek lentebb)javítani szíveskedjenek.
Köszönettel Sza bó Bence
Az iPhone-omról küldve
Továbbított levél kezdete:
,,
Feladó:'' ha mornvikne.csemeczki.zita @ pomaz. hu <hamornvikne .csemeczki.zita @ oomaz.hu>
Dátum: 2019. december 5. 18:30:18 CET
tOhasz.hu>
Címzett: Szabó Bence <s zabobe
Tárgyz RE: Pomáz - elővásárlásijogról lemondó

Kedves Bence!
Jegyző Asszonyt megpróbálom megkérdezni ilyenkor mi va de szerintem testület módosítani szokta
a határozatát, amellett, hogy kiadunk előzetesen egy hozzájárulást polg mester aláírással és utólag
módosítjuk csak a határozatot, hogy mire hatalmaztuk fel elírás miatt. Mire a földhivatal kéri akkorra

meglesz mindkettő.

Üdvgzlettel:
S{án*nryú.né essff e$frj sitn
városf el lesltási fstanácsog
Pomáei Folgármesteri Hivatal
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Froml Szabó Bence [mailto:szabobence@hasz'hu]
Sent: Tuesday, December 3, 20L9 11:58 AM
To: Szabóné ór Bartholomaei Krisztina; foepitesz; Hámornyikné Csemeczki Zita
Subject: Fwd: Pomáz - elővásárlásijogról lemondó
Tisztelt Címzettek

!

A lemondó nyilatkozatok közül 2 db rosszul lett kitöltve, lásd lent az ügyvéd levelét.
Kérem, javítsák az elírásokat.
1

Kérem, tájékoztassanak mikor tudom átvenni a javított lemondó nyilatkozatokat.

Köszönettel

Szabó Bence

Az iPhone-omról küldve

Továbbított levél kezdete:
Feladó: Szabó János <szabo.ianos@drgb.hu>
Dátum: 2019. december 3. 11:40:47 CET
Címzett: Szabó Bence <szabobence@hasz.hu>
MásoIat:''Dr. Gulyás Balázs'' <gulvas.ba lazs@d rgb.hu>
Tárgy: Pomáz - elővásárlásijogról lemondó

Szia Bence!

Kettő lemondő nyt\atkozat lett elrontva.

1.) Ténylegesen: Pomáz beltenilet 3753,3996 nÍn - a lemondóban rosszul Pomáz
beltenilet 3253' 1261nm (htsz és négyzetmétet elírás)
2.) Ténylegesen: Pomáz belterület 3752 _ a lemondóban tosszul Pomáz belterület
3252 $trsz eltrás)

Tudsz kérni javítottat?
Üd.r'

GuryÁs & szABÓ ÜcwÉor IRoDÁ
Dt. T. Szabó János
ügyvéd
1053 Budapest,Magyar u. 3. I. em. 2.

TeL +3ó 1 327 09 20
Fax: *3ó 1' 327 09 23

E-mail: szabo.ianos@dtpb.hu

Jelen ekktronikus leuél és csatolrzán1ai bi7alnas uag jogtrybáll áhal uéfutt infotrnácitÍt tartalna7hatnak, amell
ki7ánílag a cinryítkéntfeltünteÍett s7erzéllnek i//. sryrue79tnek sryól' Anenn1iben Ön ,erz s7erepel a cínryttek
kö7ött' kéry'iik, a7onnal értesiÍse a leuél kiildőjét enailen uag telefonon és törtile a leuelet és natolásait a bq'öuő
ii7enetei

kö7iil anélkiil, hogl a

tenné a círzrytteken

leuelet

bárruiln

célra felhasrylálná, touábbítaná,

kiuiil uás srynélek resváre. Eryn

lenátolná uagt ho14iferbetőué

kuél feladQ'a nen felelős
csatolrzán1lai hibás uag hián1os touábbításából uag engedé! nélkiilifethat7nál1sából
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jelen elektronikus leuél uagl
eredő uetkges károkért.

