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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

az Aszód 1563 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Gergály Tamásné 2170 Aszód Kossuth Lajos u. 79. szám alatti és dr. Péter Viktória és Galambos 

Tamás 2170 Aszód Tavasz utca 6. szám alatti lakosok vételi ajánlatott tettek az Aszód Komár 

Gyula utcában található 1563 hrsz területre. 

 

A terület 262 m2 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

30/2012. (XI.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint út, 

forgalomképtelen törzsvagyon. 

 

Aszód Városi Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5./2019. (V.07.) rendelet 2. mellékletében 

meghatározott építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai szerint a telek nem 

megosztható. 

 

Az érintett területen a szabályozás azért alakított ki gyalog utakat, hogy az ott lakóknak 

könnyítse a gyalogos közlekedést. 

A területre két igény van, a terület csak párhuzamosan folyó telekegyesítési eljárással lenne 

megosztható, azonban a két jelentkező közül az albetét tulajdonosok önálló telekrésszel nem 

rendelkeznek, csak a társasház közös tulajdonú telkéhez lehetne egyesíteni. Az út minősítésű 

területet át kellene minősíteni, forgalom elől el nem zárt magánútra, ily módon lenne 

elidegeníthető, de így nem lehetne egyesíteni más telekkel, más területté minősítéshez a 

szomszédok hozzájárulása is szükséges lenne. 

Megfontolandó, hogy a Képviselő-testület eladja-e ezt a területet, ezzel funkciótlanná tenné a 

térképen látható két másik „gyalogutat”, illetve akár a másik telek szomszédok is bejelenthetnék 

igényüket. 

A vásárlási szándék ellenére nem javaslom a terület eladását, kérem a T. Képviselő-testületet a 

határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat 

Aszód  Város Képviselő-testületének       /2020. (II. 26.) határozata 

az Aszód 1563 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben 

 

Aszód  Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Gergály Tamásné 2170 Aszód 
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Kossuth Lajos u. 79. szám alatti és dr. Péter Viktória és Galambos Tamás 2170 Aszód Tavasz 

utca 6. szám alatti lakosok  ingatlan vásárlási  kérelmét és úgy döntött, hogy  azokat elutasítja, 

mivel az Aszód Város Önkormányzatának 1/1  tulajdoni hányadát képező Aszód 1563 helyrajzi 

számú 262 m2 utat, forgalomképtelen törzsvagyont nem áll szándékában értékesíteni. Felkéri a 

Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről. 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Aszód, 2020. 02. 20. 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

 

 

Látta:  

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző 

 

 

Melléklet: 2 kérelem 

 










