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407/2013. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 2012. februári ülésére 

 
Tárgy: Csanytelek, Nagy-gyep tanya 8. szám alatti 075/3  hrsz-ú  önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának 

megváltoztatása kezdeményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Csanytelek, Nagy-gyep tanya 8. szám alatti 075/3 hrsz-ú 1259 m2 területű ingatlan tulajdonjogát az 
Önkormányzat közjegyző előtti eljárásban hagyatéki hitelezői igény érvényesítésével, egyezség útján 
szerezte meg. 
Ezen ingatlanra  Csongrád Város Önkormányzata Jegyzője, mint első fokú építési hatóság  11-11526-
1/2012. jogerős határozatával bontási kötelezést rendelt el, melynek 2012. december 4-én (90 napos 
határidővel) a tulajdonos eleget tett. 
 
Tekintettel arra, hogy az ingatlan lebontása megtörtént, így az ingatlan művelési ága megváltozik, annak 
átvezettetéséről az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja 
értelmében az ingatlan tulajdonosa, illetőleg annak használója a változás bekövetkezésétől, illetőleg a 
tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles gondoskodni az ingatlanügyi hatóságnál.  
A fenti kötelezettségnek teljesítése érdekében a művelési ág változásával összefüggő vázrajz készítés 
költségek kifizetéséről az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére gondoskodom.  
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 az eljárásra jogosított 
hatóság általi elbírálásra a Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatalához. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javaslom fenti indokaim alapján az alábbi határozati javaslatba foglaltak szerint az előterjesztésben írtak 
megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
C s a n y t e l e k, 2013. február 7. 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
         Kató Pálné 
            Jegyző 
 

 
 



……/2013. (II. ...) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek, Nagy-gyep tanya 8. szám alatti 075/3  hrsz-ú  önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának 

megváltoztatása kezdeményezése 
 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csanytelek, Nagy-
gyep tanya 8. szám alatti 075/3 hrsz-ú, 1259 m2 területű ingatlan, kivett tanya művelési ága 
szántóra való megváltoztatását kezdeményezi a Csongrádi Járási Hivatal Járási 
Földhivatalánál változatlan  m2 területtel. 

 
2..)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a művelési ág 

változásával összefüggő költségek kifizetéséről az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére 
gondoskodjon és e határozattal kiegészített kérelmet terjesszen elő az illetékes ingatlanügyi 
hatóságnál, kérve az 1.) pontban írt művelési ág változás átvezetését  az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 27. §-ára való hivatkozással.  

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

 
 

Határozatról értesítést kapnak: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár   
 


