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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
 2010. decemberi ülésére

Tárgy: Csanytelek, Bercsényi utca 40. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág
megváltoztatása

Tisztelt Képvisel -testület!

El zetes bizottsági megbeszélésekre hivatkozva kezdeményezem a hagyatéki hitelez i igény érvényesítése okán
önkormányzati tulajdonba került Csanytelek, Bercsényi utca 40 sz. alatti  eddigi lakóház, udvar m velési ága
kivett beépítetlen területre való 704/1 hrsz-ú, 163 m2 terület  ingatlan m velési ág változását.

A módosítást az teszi szükségessé, hogy az illetékes építési hatóság határozata alapján elvégzett lakóház bontása és a
bontás készrejelentése 2010. 10. 06. napjával megtörtént. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv.
végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. §-a (3) bekezdése értelmében épületváltozást (bontást)
körzeti földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázraj egyidej  benyújtásával lehet a tulajdoni lapon
átvezetni.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. §-a (2) bekezdése értelmében, az ingatlan tulajdonosa,
az ingatlan m velési ág változásáról, a változástól számított 30 napon belül köteles bejelentést tenni az illetékes
ingatlanügyi hatósághoz. A fent írt jogszabályhelyekre hivatkozva a bejelentéshez szükséges munkarészt, a két
változási vázrajzot elkészíttetem, az illetékes ingatlanügyi hatósághoz beterjesztem annak záradékolására.

Kezdeményezem továbbá ugyanezen ingatlan részeként önkormányzati tulajdonú 702/2 hrsz-ú 121 m2 terület , és
704/3 hrsz-ú 57 m2 terület  ingatlanok összevonását a beépítetlen területté min sített 704/1 hrsz-ú 163 m2 terület
ingatlannal, mellyel így egy hrsz alatt 341 m2 terület  ingatlan jön létre.

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 az illetékes ingatlanügyi hatósághoz.
A döntésnek anyagi vonzata: 2 változási vázrajz elkészítésének számlaértéke és az ingatlanügyi hatóság eljárási díja
illetéktörvény szerinti összege (kb. 100.000,-Ft)

Az ingatlan m velési ága módosítása céljaként az adott belterületi ingatlan települési folyékony hulladék gy jtésére, átadó
vek befogadására alkalmassá tételét javaslom megjelölni.

Tisztelt Képvisel - testület!

Indítványozom fenti indokaim alapján az alábbi határozati javaslatba foglaltak támogatását, annak változtatás nélküli
elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2010. december 13.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   Jegyz

mailto:jegyzo:@csanytelek.hu


……/2010. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek, Bercsényi Miklós utca 40. 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, Bercsényi Miklós
utca 40. sz. alatti, 704/1 helyrajzi számú, 163 m2 belterületi, eddigi kivett, lakóház, udvar
elnevezés  ingatlana velési ágát kivett beépítetlen területre változtatja.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete a m velési ág változás céljaként a tárgyi 704/2 és
704/3 hrsz, 704/1 hrsz-szel való összevonása után kialakult új hrsz alatti ingatlan teljes területe (516 m2) települési
folyékony hulladék gy jtésére, átadó m  kialakítására alkalmassá tételét jelöli meg.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az elkészített
változási vázrajzot 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. § (2) bekezdése b) pontja szerint, figyelemmel a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. §-a (3)
bekezdésében írtakra. Gondoskodjon továbbá az eljárás során felmerül  kiadások pénzügyi fedezetének az
önkormányzat képvisel -testülete 2010. évi költségvetése terhére való kifizetésér l és a dologi kiadások
közötti elszámolásáról.

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
Körzeti Földhivatal (Csongrád)
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Irattár


