
 

1 
 

Előterjesztés 
a bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 

 
 

1. előterjesztés száma: 331/2017 
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. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
- Gazdálkodási 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! 

 

A bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan a természetben Bicske, Arany János utca, közterületként 
forgalomképtelen vagyonelem. 
A közterület az Arany János utca 2. számú lakóingatlan esetében tartalmaz egy kb. 80 m2 
alapterületű – a környező telekhatártól eltérő – kiszögellést. 
A szóban forgó földrészlet a környezetében lévő lakótelek-határok miatt volt szükséges, így 
volt biztosítható a kapcsolódó ingatlanok közterületi megközelíthetősége. 
 
A bicskei 1282 hrsz-ú lakóingatlan tulajdonosai az elmúlt években több alkalommal is az 
önkormányzathoz fordultak az ingatlanuk előtt lévő földrészlettel kapcsolatosan 
vagyonvédelmi és közegészségügyi okok miatt. 
A földrészlet értékesítése – a telekhatár módosítása a szomszédos telekhatárok vonalába – a 
környező ingatlanok megközelítése miatt nem volt lehetséges. 
 
Az új járási hivatal építése kapcsán – az építési terület biztosítása érdekében – az 
önkormányzat megvásárolta az Arany János u. 4. szám alatt lévő 1280 és 1281 hrsz-ú 
ingatlanokat, melyek a járási hivatal telekalakítása során beolvadtak az újraosztott 
ingatlanokba. A telekalakítás eredményeként megszűnt a közterületi kiszögellés kötöttsége, 
már nem szükséges annak fenntartása az ingatlanok megközelítés érdekében. 
 
A kiszögellés megvásárlására az 1282 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai ismét kérelmet nyújtottak 
be az önkormányzathoz. Az utcakép egységesítése, valamint a korábban jelzett kritikus 
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állapotok megszüntetése érdekében a kérés támogatása indokolt, jogi akadálya már nincsen, 
az eladással a közterület használata, funkciója nem sérül. 
 
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. 
 
Az értékesítés formájára a vagyonrendelet alapvetően pályázati eljárást jelöl meg, de ebben az 
esetben az érintett ingatlanok kapcsolódása miatt el kell tekinteni. 
 
Az értékesítés során az önkormányzat részéről felmerül az értékbecslés, a telekhatár rendezés 
munkarészeinek, valamint az ingatlan-nyilvántartási átvezetés költsége. 
 

Bicske, 2017. november 21. 

Tisztelettel: 
Fritz Gábor 

jegyző 
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1. melléklet a 331/2017. számú előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 
 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. támogatja a bicskei 1282 hrsz-ú lakóingatlan tulajdonosainak kérelmét és hozzájárul a 
1128 hrsz-ú ingatlannal közös telekhatár rendezéséhez, melynek folyamán a 1128 
hrsz-ú ingatlan kb. 80 m2 területe – adásvétel jogcímén – a lakóingatlan területébe 
olvad, 

2. a földrészlet értékét az M-Censeo Bt. (1195 Budapest, Petőfi u. 17/B III/8; adószám: 
21418677-1-43) által készített értékbecslés alapján határozza meg, a vételárba be kell 
számítani az értékbecslés költségét, 

3. vállalja a szükséges okiratok szerkesztését és felkéri a vevő(ke)t a földmérési 
munkarészek elkészíttetésére, 

4. felhatalmazza az alpolgármestert – a polgármester jogügyletben való érintettsége miatt 
– az értékbecslés megrendelésére, valamint a telekalakításhoz és az adásvételhez 
kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok aláírására. 
 

 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: alpolgármester 

 







asoos
Területmérés
86,02 m2
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