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Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2020 (VIII.27.) számú határozata

a Pomáz, belterület 3449 hrsz.-ú 2056 m2 nagyságú kivett út, valamint a 3451 hrsz.-ú és 
4934 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladása tárgyában való 

elővásárlási jogra

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 5. §-a valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 8. § (b) bekezdése alapján az alábbi határozatot 
hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Pomáz 3451 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, természetben Pomáz, Céhmester utca 4934 m2 nagyságú kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan 1/1 hányadának dr. Golub Iván 2013 Pomáz Kossuth Lajos u. 
13. eladó a EURONOM Group Hungary Kereskedő és Beruházó Korlátolt felelősségű 
Társaság (1032 Budapest, Reménység utca 3.) részére eladja, továbbá hozzájárul, hogy mint 
vevő javára a tulajdonjog az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

2. Pomáz Város Önkormányzata, azzal kikötéssel járul hozzá a Pomáz 3449 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott, természetben Pomáz, Céhmester utca 2056 m2 nagyságú kivett út 
megnevezésű ingatlan 1/1 hányadának r. Golub Iván 2013 Pomáz Kossuth Lajos u. 13. eladó 
által az EURONOM Group Hungary Kereskedő és Beruházó Korlátolt felelősségű Társaság 
(1032 Budapest, Reménység utca 3.) részére való eladásához, - mint vevő javára a tulajdonjog 
az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre való kerüléséhez -, hogy a vevő a vételi ajánlat 
mellékletét képező Telektér Kft. (2015 Szigetmonostor Bajcsy Zs. E. utca 2. szám) által 
készült 1-7/2019 munkaszámú vázrajzon jelöl 3449/3 hrsz.-al kialakításra kerülő 389 m2 
nagyságú kivet helyi közút területet, a vevő Pomáz Város Önkormányzata részére 
ajándékként átadja.

3. Pomáz Város Önkormányzata a vételi ajánlat ismeretében, a törvényben meghatározott 
adásvételeke vonatkozó elővásárlási jogával a Pomáz belterület 3449 hrsz.-ú kivett út 
valamint a 3451 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület ingatlan vonatkozásában nem kíván élni és a 
vételi ajánlat a tartalmát teljes terjedelmében, feltételek nélkül elfogadja.
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4. A tulajdonos tájékoztatásáról a Polgármester gondoskodik.

Felelős: Leidinger István Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
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