ELÖTERJESZTÖ

Polgármester

Előterjesztés száma: 110/2020.

NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.
ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület2020. június25-i rendes, nyílt ülésére
Tárev: Javaslat a 1658/3 hrsz-ú út ingyenes megszerzésére.
Tisztelt Képviselő-testület!

Schinzelné Havasi Mariarma, Juhász Istvánné, Ocztos Tibor és Zsemberovszki János ingatlan

tulajdonosok nevében Bánszki Pál és társai levélben fordultak Pilis Város Képviselőtestületéhez a Pilis, 1658/3 hrsz-ú magánút közterületté való nyilvánításának kérelmével (1.
számúmelléklet).

A 1658/3 hrsz-ú ingatlan 438m területű, kivett út besorolású az ingatlannyilvántartás szerint
(2. számú melléklet)

Pilis Város Helyi Epitési Szabályzatáról szóló 10/2010. (VI. 02. ) önkonnányzati rendelet
(továbbiakban: HESZ) Szabályozási Tervlapja szerint a tárgy ingatlan közterületnek van
előirányozva, önkormányzati tulajdonba kerülése összhangban van a szabályozási tervben
foglaltakkal (3. számú melléklet)

Természetben az önkormányzat tulajdonában lévő 1659/7 hrsz-ú közterület folytatása, ami
Bencze utoából nyilik, a Báthori utcai kereszteződésében (4. számú melléklet). Az út kiépitése
még nem történt meg. Közművekkel nem ellátott, csak az elektromos hálózat biztosított. A

magánútról4 db építésre szántLf-1 övezetben lévötelek ésegy a Bencze utcáról nyiló ingatlan
kertvégeközelíthetö meg.
Az épített kömyezet alakitásáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Etv. ) 2. §
13. pontja szerint:

"13. Köiterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban állóföldterület, amelyet az ingatlan-nyüvántartás ekként tart nyilván.
A fentiekből következik, hogy a kérelemben szereplő közterületté nyilvánítás csak egyidejű
tulajdonbaadássallehetséges.
Pilis Város Nemzeti Vagyonáról szóló 22/2013. (VII. 29. ) Ök.rendelet 18. § -aésa 19. § (1)-

(3) bekezdéserendelkezik a felajánlott vagyon elfogadásárólésa vagyonszerzésszabályairól:
" 18. § Vagyontulajdonjogának, vagy vagyoni értéküjognakaz ingyenes megszerzéséről,ilyen
felajánlás elfogadásáról a lulajdonosi jogokat gyakorló jogosult dönteni. A döntésnél
figyelembe kell venni, hogy afelajánlott vagyonhoz esetlegesen kapcsolódó kötelezettségeket a
tulajdonos, illetve vagyonkezelője, megbízottja képes-e teljesítem, illetve, hogy az
önkormányzat kötelezö feladatainak ellátása, vagy városfejlesztési koncepciójának
végrehajtása érdekébenafelajánlott vagyonelem hasznos és szükséges e.

19. § (1) Az önkormányzatí vagyon gyarapitásáról a polgármesternek az önkormányzati
bizoltságok állásfoglalásával ellátott javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
(2) A vagyongyarapításról a Képviselö-testület határozattal dönt az alábbi tartalommal:
a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megfelölése,
b)forgalmi értékénekmegjelölése,
c) a szerzés módja, jogcime,

d) az önkormányzatáltalvállaltfizetésifeltételek,
e) az önkormányzatajánlatikötöttségénekidötartama.
(3) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés elökészitése során vizsgálni kell, hogy az
ingatlan megszerzése eseténmilyen önkormányzatí célokmegvalósításához és milyenfeltélelek
mellett alkalmas, fel kell tárni a további hasznosítás lehetőségeit, illetve a várhatóüzemeltetési
költségeket (megvalósíthatósági tanulmány, hatástanulmány, űzleti terv).

A kérelmezett út a 1659/7 hrsz-ú közterület folytatása, zsákutea. A 1659/7 hrsz-ú, 596 m
területű közterület ingatlanvagyon-kataszterben meghatározott könyv szerinti bmttó értéke

(CSAKa földterületértéke)894 eFt., fajlagos ára 1500,- Ft/m2. Ezalapjána 438 m2 területü
1658/3hrsz-úútbruttó értéke657.000,- Ft, amelyet ezenértékensziikségesazingatlanvagyonkataszterbe bevinni.

Elfogadás esetén téritésmentes ajándékozásról szóló szerződéssel tud az út önkormányzati
tulajdonba keriilni. A terület birtokba adási jegyzőkönyvében kell majd rögzíteni - az
ingatlanvagyon kataszterben is feltüntetésre kerülő adatként - a fold feletti (pl. út jellege,
állapota, stb. ) és a föld alatti állapotot (pl. közművezetékek).
Elfogadás esetén a tulajdonosokkal kötendő településrendezési szerzödés keretei között van
módajelenlegi magánútfejlesztésére, az út közművezetékekkel való ellátásánakfinanszirozási
megállapodására (közvilágítás, víziközművek, felszíni vizelvezetés biztosítása, stb. ).
Tekintettel arra, hogy az utat és a hozzá tartozó beépítetlen területeket nem az önkormányzat
alakította ki, a magánterilletek eddig elmaradt fejlesztését indokolt ajelenlegi tulajdonosoknak
finanszirozni és ezt településrendezési szerződésbefoglalni.
Tekintettel arra, hogy sem a leendő 1658/3 hrsz-ú, sem a meglévő 1659/7 hrsz-úközterületnek
nincs elnevezése, javaslom az ajándékozási és a településrendezési szerződés elfogadásával
egyidőbenaz elnevezésröl is gondoskodni, a Báthory út folytatásaként. Jelenleg nincs épületaz
utakat érintően,de az ingatlan tulajdonosoknak szándékaaz utak közművesítésétkövetőenaz
építkezés (5. számúmelléklet).
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1)
bekezdése alapján "14/A. § (1) Minden belterületí és olyan kűlterűleti közterületet el kell
nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakitásárólésvédelméről
szólótörvény szerinti épülettalálható. " Ugyanezen törvény42. § -a szerint a " képviselő-testület
hatásköréböl nem ruházható át a közterület elnevezése.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt dokumentumok anonimizálása
az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII.
törvénya személyesadatokvédelmérevonatkozóelöirásainakfigyelembevételéveltörtént.
Az ügybenkeletkezett iratok a testületi ülésenmegtekinthetőek.

A fentiek fígyelembe vételével, kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a
határozatijavaslatelfogadását.
Határozati javaslat

Pilis VárosOnkormányzatánakKépviselő-testülete
L/ Bánszki Pál és társai kérelmezők és ingatlan tulajdonosok kérelmére és felajánlására

elfogadja a Pilis, 1658/3 helyrajzi számú, 438 m nagyságú, kivett út művelési ágú ingatlant
azzal a feltétellel, hogy

a) azút átvételecsak ingyenes átadással,ajándékozásiszerzödésseltörténhet,
b) az ingatían-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek, illetékek és
dijak, valaminta kialakulóúj közútbirtokbaadáselőttikitűzése,illetve annakszükséges
és indokoltjárhatóvá tétele a kérelmezőket terhelik,
c) az út fejlesztése a kérelmezőket terheli,

d) az átvételre kerülő út ingatlan bruttó értékét657. 000, - Ft -ban határozza meg, amelyet
ezen az értéken szükséges az ingatianvagyon-kataszterbe felvinni.

2., tajékoztatja a kérelmezőket, hogy az I./ pont szerinti átvételének, az ajándékozásiszerzödés
aláirásánakelözetes feltétele, az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben az út
fejlesztésénekjámlékos és a megvalósítás tényleges költségeinek a fejlesztési ütemterv szerinti
vállalása (közcélú vezetékek, felszíni csapadékvízelvezetés, zöldfelület, sziláid burkolat vagy
járhatóvá tétel, közvilágítás, stb. ).

3., tájékoztatja a kérelmezőket, hogy a 1. 1 pont szerinti településrendezési szerződés ténye az
ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerül.

4., tájékoztatja a kérelmezőket, hogy a településrendezési szerződés elökészítésére és az
ajándékozási szerződés elkészíttetésére a határozat érvényességi ideje alatt van lehetőség. A

költségekés a feltételek vállalásárólszólónyilatkozatot 30 napon belül kell benyújtaniuk. A
településrendezésiszerződéselőkészitéseezen nyilatkozatbenyújtásáignem kezdődikel.
5., felhatalmazzaa Polgármestert 2./ pont szerinti településrendezésiszerződéselőkészítésére
ésjóváhagyásra történő benyújtására.
6. /jelen elfogadó határozata 2020. szeptember 30 -ig érvényes.
7., felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
1./ pont vonatkozásában azonnal, 1. 1 pont vonatkozásában folyamatos

Pilis, 2020. júniusll.
Hajnal Csilla
polgármester V^
Az előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet: Kérelem

2. számú melléklet: Tulajdoni lap
3. számú melléklet: Szabályozási tervlap vonatkozó részlete
4. számúmelléklet: Térkép
5.

számúmelléklet: Tájékoztatások

Az elöteriesztéstkészítette: Tyukodi-BihariZsuzsannaaljegyző
Az előteriesztésa szakmai követelménveknekmegfelel: dr. Szabó
Törvénvességi záradék: dr. Szabó Györgyjegyző

Az elöteriesztésttárgvalia:Városgazdálkodási,TelepülésfejlesztesiésKözbiztonsági
Bizottság, Pénzügyiés Ellenőrzési Bizottság online megbeszélésén

