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E l  t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
 2012. májusi ülésére

Tárgy: Csanytelek külterület 0267/16 hrsz-ú  önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág változtatására
javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatom  Önöket  arról,  hogy  2012.  március  19.  napján  létrejött  adás-vételi  szerz dés  megkötésével  az
Önkormányzat tulajdonába került a Csanytelek külterület 0267/16 hrsz alatt felvett 3273 m2 alapterület  3.99
AK érték  szántó ingatlan, melynek tulajdonjogát az önkormányzat javára a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Csongrádi Körzeti Földhivatala bejegyezte. Tárgyi ingatlan több éve visszagyepesedett, amely Pusztaszeri Tájvédelmi
Körzet részét képezi.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az ingatlan
tulajdonosa, illet leg annak használója a változás bekövetkezését l, illet leg a tudomásszerzést l számított harminc
napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak az ingatlan m velési ágában bekövetkezett változást. A
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága az el  tulajdonost levélben felszólította a tárgyi m velési ága változásának
ingatlan-nyilvántartás felé általi módosítására.
A természetvédelmi érdekek hosszú-távon a gyepgazdálkodás fenntartását igénylik, ezért a fenti jogszabályra
hivatkozva kezdeményezem a Csanytelek külterület 0267/16 hrsz-ú 3273 m2 szántó velési   átú  ingatlan -
rendeltetési mód változása okán -  legel  m velési ágra való módosítását.

A természetvédelmi oltalom miatt a bejelentéshez csatolni szükséges a természetvédelmi hatóság (Alsó-Tisza vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség) el zetes engedélyét, ezután lehet a Földhivatalnál
kezdeményezni az ingatlan szántó m velési ágának átvezetését a természetbeni állapotának megfelel en, legel

velési ágra.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 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 m velési ág változásával összefügg  kifizetésr l az önkormányzat 2012. évi
költségvetése terhére gondoskodom.

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 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, 2012. május 16.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   Jegyz

mailto:jegyzo:@csanytelek.hu


……/2012. (V. 25.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek külterület 0267/16 hrsz.  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 külterület
0267/16. hrsz-ú, 3273 m2 terület , eddigi szántó elnevezés  ingatlana velési ágát legel

velési ágra  változtatja, változatlan  m2 területtel.

2..)  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a m velési
ág változásával összefügg  kifizetésr l az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére való
kifizetésér l gondoskodjon és e határozattal kiegészített kérelmet terjesszen el  az illetékes
ingatlanügyi hatóságnál, kérve az 1.) pontban írt m velési ág változás átvezetését  az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 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


