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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/119-20/2019. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:         Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

október  

                     28-án 16.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Jelen vannak: Géringer Istvánné polgármester, Kállai István alpolgármester, Török Elek                             

                         József, Homoki Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos képviselők                   

                          

                         Varga Sándor jegyző 

                         Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

 

                         

Géringer Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő 

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből mind a 6 fő képviselő jelen van.  

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

92/2019. (X.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

1./ Tóth Márton kérelme a Bakonyszombathely 566 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási     

     jogról való lemondás az Önkormányzat részéről. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1./ Tóth Márton kérelme a Bakonyszombathely 566 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási     

     jogról való lemondás az Önkormányzat részéről. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 
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Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Tóth Márton 

Bakonyszombathely, Rákóczi utca 3. sz. alatti lakos kérelmet adott be az Önkormányzathoz, 

miszerint a tulajdonában lévő Bakonyszombathely, Kossuth Lajos utca 36. sz. alatti 566 hrsz-

ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról mondjon le az Önkormányzat. Az ingatlant el 

szeretné adni a vevők felvennék a falusi CSOK-ot és hitelt is a vásárláshoz, a bank/Magyar 

Államkincstár fele nem lehet elővásárlási jog bejegyzés a tulajdoni lapon, mert különben nem 

jöhet létre az adás-vétel.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

 

                Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2019. (X.28.) számú Képviselő-testületi Határozata 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszombathely, 

Kossuth L. utca 36. szám alatti 566 hrsz-ú ingatlanról a földhivatal által bejegyzett 

Önkormányzati elővásárlási jogot törli. Felhatalmazza a polgármestert a földhivatali eljárás 

lefolytatására. 

 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Mivel több tárgyalni való nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 

bezárta. 

 

                                                                 Kmf. 

 

 

   Géringer Istvánné                                                                                Varga Sándor 
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      polgármester                                                                                            jegyző 

        

                      

 


