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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                     Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Szabó Istvánné makói lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Kiszombor 
zártkert 3050 hrsz-ú földrészletet az önkormányzattól bérelné, vagy megvásárolná. 
 
Kérelme indokaként elıterjesztette, hogy a Kiszombor zártkert 3049 hrsz-ú terület a 
tulajdonában áll, a kérelmezı használja, mőveli. Továbbá a Kiszombor zártkert 3050 hrsz-ú 
földterület 7/14 hányada az ı tulajdonában van.  
 
A Kiszombor  zártkert 3050 hrsz-ú földterület összesen 1001 m2 nagyságú,  melybıl 7/14-ed 
rész a kérelmezı, míg 7/14-ed rész (2,85 AK) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
tulajdona. 
 
Nem célszerő, hogy az önkormányzat résztulajdonos legyen, mert nehézkes a tulajdonrész 
hasznosítása, ugyancsak nehézkes a föld mővelése, tisztántartása. 
 
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselı-testület adjon helyt a kérelembe foglaltaknak úgy, hogy a 
kérelmezı részére a 2012. gazdasági év (október 30.) végéig adja a terület tisztántartása 
fejében hasznosításra a területet és az azt követı gazdasági év kezdetére készítsük elı – a 
legminimálisabb szükséges költségek mellett – a területrészlet eladását. 
 
Kiszombor, 2011. június 23.     
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Szabó Istvánné 
makói lakos kérelmét, miszerint Kiszombor, zártkert 3050 hrsz-ú földterület önkormányzati 
tulajdonban lévı  7/14 –ed földrészletét bérelni, illetve megvásárolni szeretné és az alábbi 
döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete helyt ad Szabó Istvánné 
makói lakos kérelmének és az 2012. évi gazdasági év végéig  (október 30.) a terület 
tisztántartása ellenében használatába adja a Kiszombor, zártkert 3050 hrsz-ú földterület 
önkormányzati tulajdonú 7/14-ed földrészletét, továbbá az azt következı gazdasági év 
kezdetén dönt a területrészlet eladásáról.  
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a területrészlet 
hasznosítására a 2012. évi gazdasági évre vonatkozó bérleti szerzıdését kösse meg és a 
területrészlet eladását az azt következı gazdasági év kezdetéig készítse elı. 
 
Errıl értesítést kap:  

- Szabó Istvánné 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgári Hivatal Közgazdasági Csoport 
- irattár 


