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E l  t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete
 2009. márciusi ülésére

Tárgy: Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág
            változtatására javaslat

Tisztelt Képvisel - testület!

El zetes bizottsági megbeszélésekre hivatkozva kezdeményezem a Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti (volt
Puskás féle) eddigi kivett, lakóház és udvar megnevezés , ill. m velési ágú 46/2 hrsz-ú, 0803 m2 terület
ingatlan rendeltetési mód változása okán  kivett, közterület m velési ágra való módosítását.

A módosítást az teszi indokolttá, hogy az illetékes építési hatóság határozata alapján elvégzett lakóház teljes bontása
után elkezd dik a terület bekerítése és ezt követ en egy szórt köves borítású parkolásra alkalmas - de nem parkoló – kialakítása,
amely lehet vé teszi úgy a hivatali ügyfelek, mint a gazdasági társaság ügyfelei és alkalmazottai számára a gépkocsik tárolását, ezzel a
Kossuth utcai érintett járda szakasz funkciójának megfelel  hasznosítását, a közlekedés biztonságosabbá tételét is.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló módosított 1997. évi CXLI. törvény 27. §-a értelmében, mint az ingatlan
tulajdonosa, az ingatlan m velési ágában bekövetkezett változásról, annak változásától számított 30 napon belül
köteles bejelentést tenni az illetékes ingatlanügyi hatósághoz. A bejelentéshez szükséges munkarészt, változási vázrajzot
elkészíttettem, az illetékes ingatlanügyi hatóság záradékolta azt.

Ahhoz, hogy a bejelentés átvezetése is megtörténjen, a fenti jogszabály értelmében a képvisel - testületnek döntését
határozatba kell foglalnia és ezzel együtt kell beterjeszteni a kérelmet elbírálásra. A döntésnek anyagi vonzata: a változási
vázrajz elkészítésének számlaértéke, amely 2009. február 9-én 48.000.-Ft összegben való kifizetése megtörtént. Az ingatlanügyi
hatóság eljárása az illetéktörvény értelmében illetékmentes.

Tisztelt Képvisel - testület!

Javaslom fenti indokaim alapján az alábbi határozati javaslatba foglaltak szerint a változtatás támogatását, annak
változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2009. március 24.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   Jegyz

mailto:jegyzo:@csanytelek.hu


……/2009(III. 31.) Ökt határozat
Tárgy: Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág
            megváltoztatása

Határozati   j a v a s l a t

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete a tulajdonában lév Csanytelek, Kossuth u.17.sz.
alatti, 46/2 helyrajzi számú, 0803 m2 terület , belterületi, eddigi kivett, lakóház, udvar elnevezés
ingatlana velési ágát kivett, közterületre változtatja, változatlan  m2 területtel.

2.)   Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az 1) pontban meghatározott m velési ág változás
céljaként a terület bekerítése és ezt követ en egy szórt köves borítású parkolásra alkalmas - de nem parkoló – kialakítását
határozza meg, amely lehet vé teszi úgy a hivatali ügyfelek, mint a gazdasági társaság ügyfelei és alkalmazottai számára a
gépkocsik tárolását, ezzel a Kossuth utcai érintett járda szakasz funkciójának megfelel  hasznosítását, a közlekedés
biztonságosabbá tételét is.

3.)   Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -  testülete  felkéri  Kató  Pálné  jegyz t,  hogy  a  HÓD-
GEOCODE  BT   21/2009.  sz.  alatt  elkészített  változási  vázrajza  és  e  határozattal  kiegészített  kérelmet
terjesszen el  az illetékes ingatlanügyi hatóságnál, kérve a m velési ág változás átvezetését  az ingatlan-
nyilvántartásról szóló módosított 1997. évi CXLI. törvény 27. §-ára való hivatkozással.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott eljárását követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete tagjai  (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz  és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Irattár


