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I. Összefoglaló Kókainé Németh Mária kérelméről 

 

 

 

 

 

A Kökényszeg utcai 536/2 hrsz-ú ingatlannal határos piros szabályozási vonallal határolt terület 

megvásárlására vonatkozó tulajdonosi kérelem a jelenlegi képviselő-testület elé többedik 

alkalommal kerül. 

Első alkalommal 2016. év folyamán a Kökényszeg u. keleti végén lévő, 536/2 hrsz-ú telekingatlan 

korábbi tulajdonosa nyújtott be kérelmet, mivel kilátásba került, hogy az ingatlant építési 

telekként értékesíti. Az ingatlan fekvése és alakzata miatt azonban a tulajdonos számára kedvező 

lett volna, ha a telket a szóban forgó háromszögnyi területtel bővíteni tudja. Hivatkozva egy 

korábbi testületi határozatra, vételi szándékát jelezte a képviselő-testületnek. Az akkori határozat 

1 Ft/m2-es vételárat határozott meg. A képviselő-testület a vételi ajánlatot elutasította, többek 

között az irreális vételár miatt, de elsősorban közlekedésbiztonsági szempontokra hivatkozással. 

A 536/2 hrsz-ú saroktelek adásvétele 2016. évben a szomszédos  közterületi rész eladására 

vonatkozó elutasító testületi döntés ellenére megtörtént. Az új tulajdonos Kókainé Németh Mária 

lett, aki szintén kérelmet nyújtott be az ingatlanrész megvásárlása iránt. A kérelem benyújtásakor 

az indoka szerint az épület elhelyezkedése kedvezőbben valósítható meg, ha a kibővített terület 

határvonalai vannak figyelembe véve az engedélyezés során. A kérelem benyújtása után derült ki a 

kérelmezőnek és a tervező Antal Árpádnak is, hogy a piros szabályozási vonallal érintett telekre – 

jelen esetben két pont – építési engedélyt nem ad ki az építésihatóság!!! 

A kialakult helyzet következében a képviselő-testület előtt az alábbi lehetőségek állnak: 



2017. február 16. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

10. napirendi pont – Döntés Kókainé Németh Mária kérelméről 

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 

1.) A testület fenntartja korábbi érveit és elutasítja az eladást; 

2.) Rendezési terv módosításával feloldja az építési engedélyezési eljárás akadályát; 

3.) A testület fenntartja korábbi érveit és elutasítja az eladást, de együttműködve az 536/2 

hrsz-ú telek tulajdonosával az ingatlanrész önálló ingatlanná történő kialakítását (külön 

hrsz-ra vételét) kezdeményezi. Ez esetben megmaradna a terület „út” jellege és 

forgalomképtelensége, esetleg üzleti vagyonná minősítése. Megoldódna az építési 

engedélyezési probléma, azonban az épület a telek jelenlegi határaihoz igazodva valósulna 

meg. Ezen túl a korábban megfogalmazott forgalombiztonsági szempontokra hivatkozott 

ellenvetések is okafogyottá válnak; 

4.) Az önkormányzat eladja a területrészt. A leendő épület az utcafronthoz képest előre kerül, 

ami az út kanyarulatában a közlekedésbiztonságot adott esetben befolyásolhatja. További 

hátrány, hogy a telekhatárra építendő kerítés nem tiltható meg, nem korlátozható (csak a 

HÉSZ módosításával). Az eladással járó kiadások a vevő költségviselésével 

megvalósítható. 

 

Eljárási cselekmények sorrendje, tekintettel az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyongazdálkodás szabályairól és a vagyongazdálkodási tervéről szóló 4/2013. (III.29.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) előírásaira és az országos 

gyakorlatra: 

1. értékbecslés; 

2. képviselő-testületi döntés az ingatlanrész üzleti vagyonba sorolásáról, továbbá az 

adásvételről, valamint a polgármester felhatalmazása a szerződéskötésre. Ezzel 

párhuzamosan felül kell vizsgálni vagyonrendeletet; 

3. szerződéskötés; 

4. ingatlan-nyilvántartási átvezetés. 

Fontos megjegyezni, hogy az ingatlanrész értékesítése a vagyonrendelet módosítási 

kötelezettséget közvetlenül nem keletkeztet, mert a rendelet 2. sz. melléklet A.) pontjában 

felsorolt törzsvagyoni elemek csak a közterület nevét és annak helyrajzi számát rögzíti, 

térmértéket nem! Ebből adódóan az értékesítést követően a Kökényszeg utca 230/6 hrsz-

ú ingatlan 7004 m2 területnagysággal továbbra is törzsvagyoni elemként lesz nyilvántartva 

és feltüntetve a vagyonrendeletben.  

   

II. A képviselő-testület a 2017. január 19-én tartott testületi ülésen az alábbi határozatot 
fogadta el: 
5/2017. (I. 19.) KT határozat 
Kókainé Németh Mária kérelméről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
1. a Vámosszabadi 230/6 hrsz-ú Kökényszeg utca keleti végénél és a Vámosszabadi 
536/2 hrsz-ú ingatlannal szomszédos piros szabályozási vonallal határolt 157 m2 
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nagyságú területet telekalakítását, forgalomképes üzleti vagyonná történő minősítését 
és értékesítését előzetesen támogatja; 
2. a 157 m2 nagyságú ingatlanrész értékesítéséről a független ingatlanforgalmi 
értékbecslő szakvéleménye alapján a későbbiekben hoz végleges döntést; 
Határidő: az értékbecslés benyújtását követő rendes testületi ülés időpontja 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

III. 2017. február 13-án Jakus Eszter független ingatlanforgalmi értékbecslő a tárgyi 157 
m2 nagyságú ingatlanrészre a mellékelt értékbecslésében 430.000.- Ft. piaci alapú 
értéket állapított meg. 
A képviselő-testület jelen alkalommal dönthet végleges eladási szándékáról, de 
célszerű az eladási szándék fenntartása tekintetében véghatáridőt megállapítani, amely 
jelen esetben igazodna az értékbecslésben megállapított 180 napos érvényességi 
időhöz. 
 
Eladási szándék esetén az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolom: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
1. a Vámosszabadi 230/6 hrsz-ú Kökényszeg utca keleti végénél és a Vámosszabadi 

536/2 hrsz-ú ingatlannal szomszédos piros szabályozási vonallal határolt 157 m2 
nagyságú területet telekalakítását, forgalomképes üzleti vagyonná minősíti; 

2. az 1. pontban megjelölt területrész eladási árát a független ingatlanforgalmi 
értékbecslő által megállapított becslés alapján bruttó 430.000.- Ft értékben 
határozza meg; 

3. felhatalmazza Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt 
területrész telekalakításával és adásvételével kapcsolatosan a szükséges tulajdonosi 
és egyéb jognyilatkozatokat megtegye, és az adásvételi szerződést megkösse; 

4. felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
szabályairól és a vagyongazdálkodási tervéről szóló 4/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításának szükségességét a jelen határozat 
értelmében vizsgálja meg, és amennyiben indokolt, annak módosítását készítse 
elő. 

Határidő: 2017.augusztus 9.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester, Kató Mária jegyző 

  
 

 

       Domjánné dr. Fehérvári Diána s.k. 

         aljegyző 

  


