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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Előterjesztés címe és tárgya: 

Csabdi 255. hrsz-ú ingatlan részét képező 2757 m
2
 terület megvásárlásáról 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület 2014. március 3-án, a 17/2014. (III.03.) számú határozatával döntött a Csabdi 

belterület 255. hrsz-ú ingatlanból, telekalakítási eljárást követően létrehozandó, összesen 2757 m
2
 

terület megvételéről, mely természetben megegyezik a korábbi 242/2. hrsz-on nyilvántartott 

ingatlan területével. A Képviselő-testület döntése értelmében a telekalakítási eljárás költsége az 

ingatlan tulajdonosát, mint az ingatlannal rendelkezni jogosult személy terhelte.  

 

A Képviselő-testület a határozat meghozatalának időpontjában tévedésben volt: a tulajdonos 

állításával ellentétesen nem ismerte a tényleges körülményeket. A tulajdonos állítása szerint az 

önkormányzat a járda 60%-át erre az ingatlanra építette és ezzel összefüggésben vállalta a 

nagyságrendileg 2600 négyzetméternyi terület megvásárlását. 

Az előterjesztés mellékletében szereplő térkép tanúsága szerint a tervezett és pályázati forrásból 

megvalósított járda teljes területe önkormányzati saját tulajdonú ingatlanon helyezkedett volna el. 

A kivitelező tévedéséből adódó ráépítés így nem szándékosan történt, és aza 255. hrsz-ú ingatlan 

későbbi használatát sem lehetetlenítette el, különös tekintettel arra, hogy az az elmúlt időszakban 

sem mezőgazdasági művelés, sem egyéb célú hasznosítás alatt nem állt. Az érintett ingatlan 

területéből 26 m
2
-t foglal el a ráépített járdaterület, mely nagy valószínűséggel telekhatár-rendezés 

útján, közös megegyezéssel is korrigálható lenne. Az ingatlan területét a jelenlegi tulajdonos nem 

használja, és véleményem szerint önkormányzatunknak sem áll szándékában és módjábana 

későbbiekben használni azt, így az ingatlan megvételét szükségtelennek találom.  

Az ingatlan tulajdonosa a telekalakítási eljárást ugyan megkezdte a fenti határozatban foglaltak 

szerint, azonban az eljárásban az általa tervezett telekalakításhoz nem kérte a szomszédos ingatlan 

tulajdonosának előzetes hozzájárulását. A telekalakítás ilyen módon, a létrejövő telek 

megközelítését lehetővé tevő magánút kialakításának ellehetetlenülése miattnem valósult meg a 

jelen pillanatig. 

Fentiekre tekintettel az ingatlan megvásárlása – álláspontom szerint – a tulajdonos által javasolt 

módon nem lehetséges, és információink szerint a tervezett magánúttal érintett 

ingatlantulajdonossal a megállapodás nem jöhet létre. Ennek alapján kérem, hogy a Képviselő-

testület a 17/2014. (III.03.) számú határozatát vonja vissza azzal, hogy az önkormányzat a teljes 

2757 m
2
 nagyságú terület megvásárlását nem kívánja, tekintettel arra, hogy az ennek megfelelő 

telekalakítás nem jött létre, továbbá mind a ráépítés mértéke, mind annak módja vonatkozásában a 

határozat meghozatalakor tévedésben volt.  

Egyidejűleg kérem a Képviselő-testületet, hogy a 26 m
2
 nagyságú ráépítést ismerje el, és 

hatalmazzon fel, hogy telekhatár-rendezési eljárás körében egyeztetést kezdeményezzek a 

tulajdonos Vincze Sándornéval, továbbá az adásvétel meghiúsulása miatt a telekalakítással 

felmerült és számlával igazolható költségeit részére megtérítsem. Állapítsa meg továbbá a 

Képviselő-testület a határozatában azt, hogy a 255. hrsz-ú ingatlanra is ráépült járda közcélú 

gyalogosközlekedést valósít meg, amely a tulajdonos ingatlanának használatát érdemben nem 

akadályozza tekintettel arra, hogy az ingatlana azon része gondozatlan bozótos terület, mely 

mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlan. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen! 

 

Csabdi, 2015. szeptember 10. 

 

        Huszárovics Antal 

           polgármester 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

A.,  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.1.) számú határozata 

a Csabdi 255. hrsz-ú ingatlan részét képező 2757 m
2
 beépítetlen terület megvásárlásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Csabdi 255. hrsz-ú ingatlan 

részét képező 2757 m
2
 beépítetlen terület megvásárlásárólaz alábbiak szerint határoz: 

1.Visszavonja a17/2014. (III.03.) számú határozatát és eláll a Csabdi 255. hrsz-ú ingatlan részét 

képező 2757 m
2
 beépítetlen terület megvásárlásától.  

2., Elismeri, hogy a Szabadság utcában a 255. hrsz-ú ingatlannal párhuzamosan épült járda 26 

négyzetméternyi területe a 255. hrsz-ú ingatlan területére épült, mely közcélú gyalogosközlekedést 

célját szolgálja. 

3., Felhatalmazza a polgármestert 2., pont szerinti ráépítés telekhatár-rendezési eljárás keretében 

történő rendezésére.  

4., Megállapítja, hogy a 255. hrsz-ú ingatlan korábban megvásárolni kívánt területe érdemi 

mezőgazdasági hasznosításra nem alkalmas, gondozatlan bozótos terület, melynek hasznosítását a 

járda ráépítése nem gátolja. 

5., Felhatalmazza a polgármestert, hogy Vincze Sándorné részére a meghiúsult adásvételre 

tekintettel a telekalakítással kapcsolatban felmerült és számlával igazolható költségeit megtérítse.  

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

B., 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.1.) számú határozata 

a Csabdi 255. hrsz-ú ingatlan részét képező 2757 m
2
 beépítetlen terület megvásárlásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2014. (III.03.) számú határozatát 

hatályában fenntartja, és a Csabdi 255. hrsz-ú ingatlanból kialakításra kerülő, mindösszesen 2757 

m
2
 beépítetlen terület meg kívánja vásárolni az ott írt feltételekkel.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződésaláírására.  

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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