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E l ő t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
 2009. augusztusi ülésére

Tárgy: Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág megnevezés  
változtatására javaslat

Tisztelt Képviselő- testület!

Előzetes bizottsági megbeszélésekre hivatkozva kezdeményezem a Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. alatti 
(volt üzlet) eddigi  kivett, üzlet megnevezésű, ill. kivett művelési ágú 217/2 hrsz-ú, 120 m2 területű ingatlan  
rendeltetési mód változása okán  kivett, közpark művelési ágra, megnevezésre való módosítását. 

A módosítást az teszi indokolttá, hogy az illetékes építési hatóság jogerős határozata alapján megtörtént az épület 
teljes bontása a bontási tervnek megfelelően, a bontás befejezésének bejelentése az illetékes építési hatóság felé. 
Ahhoz, hogy az ingatlanügyi hatósághoz is megtörténhessen a bontás következtében beállt változás bejelentése, 
szükség van „az épület eltüntetésére” irányuló változási vázrajz elkészíttetésére és annak ingatlanügyi hatóság 
általi  záradékolására,  majd  a  bekövetkezett  változás  képviselő-  testületi  határozatba  rögzített  döntése 
átvezetésének ingatlanügyi hatósághoz való beterjesztésére.

Az  ingatlan-nyilvántartásról  szóló  módosított  1997.  évi  CXLI.  törvény  27.  §-a  értelmében  az  ingatlan 
tulajdonosa, az ingatlan művelési ágában bekövetkezett változásról, annak változásától számított 30 napon belül 
köteles bejelentést tenni az illetékes ingatlanügyi hatósághoz. 

A változás után kialakult  közpark elnevezésű ingatlan  célnak megfelelő hasznosítása indokolja a két terület 
összevonását,  ezért  kezdeményezem a hatályos önkormányzati  HÉSZ és rendezési  tervnek megfelelő,  a már 
közparkként  funkcionáló  ingatlannal,  melyhez  szükséges  építésügyi  és  ingatlanügyi  hatósági  eljárások 
megindítására, (többek között változási vázrajzok készíttetése) az azzal járó költségek viselésére, hatalmazzon 
fel, a hivatal 2009. évi költségvetése működési tartaléka terhére.
A változtatási vázrajzok elkészíttetésének költsége várhatóan 2 X 50.000,-Ft, összesen 100.000,- Ft-ba kerül. Az 
ingatlanügyi hatóság eljárása az illetéktörvény értelmében illetékmentes.  

Ahhoz, hogy a bejelentés  átvezetése  is  megtörténjen,  a  fenti  jogszabály értelmében a képviselő-  testületnek 
döntését határozatba kell foglalnia és ezzel együtt kell beterjeszteni a kérelmet elbírálásra. 
 

Tisztelt Képviselő- testület!

Javaslom fenti indokaim alapján az alábbi határozati javaslatba foglaltak szerint az átvezetésre és az ingatlan 
összevonására irányuló javaslat támogatását, annak változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2009. augusztus 6.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   Jegyző



……/2009  . (VIII. 31.) Ökt határozat  

Tárgy: Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág megnevezés  
megváltoztatása

Határozati   j a v a s l a t

1.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  a  tulajdonában  lévő  Csanytelek,  Volentér 
János tér  2.  sz.  alatti,  217/2 helyrajzi  számú, 120 m2 területű,  belterületi,  eddigi  kivett,  üzlet 
megnevezésű ingatlana művelési ágát kivett, közparkra változtatja, változatlan  m2 területtel.

2.)   Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  az  1)  pontban  meghatározott  művelési  ág 
változás céljaként az 1.) pontban írt területnek, az önkormányzat tulajdonában lévő 217/1 hrsz. számon 
nyilvántartott  lévő  parkhoz  vonásával,  új  helyrajzi  szám  alatt  kialakuló,  az  érvényes  HÉSZ-ben 
meghatározott és a rendezési tervben foglaltaknak megfelelő közpark létesítését jelöli meg. 

3.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy e határozat 1.) 
és  2.)  pontjában  foglaltak  végrehajtásához  szükséges  építésügyi  és  ingatlanügyi  hatósági  eljárások 
lefolytatásához  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg  és  gondoskodjon  a  feladat  végrehajtás  során 
felmerülő költségek kifizetéséről, melyre fedezetet az önkormányzat 2009. évi költségvetése működési 
tartaléka nyújt.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: az építésügyi és ingatlanügyi hatóság által lefolytatott eljárást követő testületi 
ülés

Határozatról értesítést kapnak:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjai  (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
Ingatlanügyi Hatóság (Csongrád)
Irattár 


