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Előterjesztés 
a bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 

 
 

1. előterjesztés száma: 130/2020 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet – határozati javaslat 
2. melléklet – kérelem 
3. melléklet – szabályozási tervlap 
4. melléklet – hatályos helyszínrajz 
5. melléklet – változási vázrajz tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
- Gazdálkodási Bizottság 
- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. 

(XII. 22.) rendelet  

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

A bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan a természetben Bicske, Előhegy utca, közterületként 
forgalomképtelen vagyonelem, 7202 m2 alapterületű. 
A közterület zártkert és külterület fekvéshatáránál kiöblösödik, az öblösödés határos Birtalan 
Andrea tulajdonában lévő 7501/3 hrsz-ú, zártkerti ingatlannal. 
 
A 7501/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint 
az ingatlanával határos közterület egy részét megvásárolná az önkormányzattól, a megvásárolt 
földrészletet a tulajdonában lévő ingatlanba olvasztaná. 
 
A kérelmező földmérővel elkészíttetett egy telekhatár-rendezési vázrajz tervezetet, mely 
szerint az ingatlanok határmódosítását követően a közterület használati funkciója továbbra is 
sértetlenül fennmarad, a kérelmező földterülete 970 m2-el növekszik. 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 22.) 
rendelet (vagyonrendelet) 7. §-a értelmében az önkormányzati vagyon tekintetében a 
tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. 
 
A vagyonrendelet 28. § (2) bekezdés b) pontja szerint a vagyontárgy értékesítése, 
hasznosítása, vagy megterhelését megelőzően 3 hónapnál nem régebbi forgalmi 
értékbecsléssel meg kell állapítani a vagyonelem értékét. 
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Az értékesítés formájára a vagyonrendelet alapvetően pályázati eljárást jelöl meg, de ebben az 
esetben az érintett ingatlanok kapcsolódása miatt ettől el kell tekinteni. 
 
A tervezett új telekhatár környezetében az önkormányzat tulajdonában álló, közcélú ivóvíz 
vezeték húzódik, a földrészlet értékesítése esetén az új telekhatárt javasolt úgy kialakítani, 
hogy a vízvezeték és biztonsági övezete a közterületen maradjon. 
 

Bicske, 2020. július 17. 

Tisztelettel: 
Bálint Istvánné 
polgármester 

 
 

 
1. melléklet a 130/2020. számú előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 
 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. támogatja a bicskei 7501/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelmét és hozzájárul a 
7501/2 hrsz-ú ingatlannal közös telekhatár rendezéséhez, melynek folyamán a 7501/2 
hrsz-ú ingatlan kb. 970 m2 területe – adásvétel jogcímén – a 7501/3 ingatlan területébe 
olvad. Az új telekhatárt oly módon kell meghatározni, hogy a környezetében 
elhelyezkedő víziközmű – ivóvíz vezeték – és annak biztonsági övezete közterületen 
maradjon. 

2. a földrészlet értékbecslésének elkészítésével megbízza Dr. Póczos Géza (8000, 
Székesfehérvár, Somorjai u. 27.) igazságügyi szakértőt. A vételárba az értékbecslés 
költségét be kell számítani. 

3. a földrészlet vételárát az értékbecslésben rögzített értékben határozza meg. 
4. vállalja a szükséges okiratok szerkesztését és felkéri a vevőt a földmérési munkarészek 

elkészíttetésére. A telekhatár rendezés ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos költségei 
a vevőt terhelik. 

5. felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés megrendelésére, valamint a 
telekalakításhoz és az adásvételhez kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok 
aláírására. 
 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 
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