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Előterjesztés
az Aszód 24/64 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben

Tisztelt Képviselő-testület!
Masznyik Gábor 2170 Aszód, Szentkereszt u 11. szám alatti és Szabó Szabolcs 2170 Aszód
Szentkereszt u 13. szám alatti lakosok vételi ajánlatott tettek az Aszód Szentkereszt utcában
található 24/64 hrsz terület egy részére
A terület 3.297 m2, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
30/2012. (XI.13.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Vagyonrendelet ) szerint beépítetlen
terület, üzleti vagyon. Átminősítésére 2019-ben került sor, azt megelőzően forgalomképtelen
törzsvagyoni körbe volt sorolva, kivett útként.
Azonban a Vagyonrendelet szerinti besorolás nem felel meg az ingatlan nyilvántartási
besorolásnak, a tulajdoni lap szerint a furcsa alakú terület kivett útként van bejegyezve.
Az ingatlan nyilvántartásban a kivett út bejegyzés módosítása csak hosszabb eljárással lenne
kivihető. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében az út megszüntetéshez a közlekedési
engedélye szükséges. Ezt az eljárást akkor is le kell folytatni, ha a területen valójában soha nem
volt út kiépítve, bár egy részén mart aszfalt van lerakva.
Aszód Városi Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5./2019. (V.07.) rendelet 2. mellékletében
meghatározott építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai szerint a telek megosztható.
A területen belül kiszabályozásra került egy magánút lehetősége, így elvileg a telekmegosztást
el lehet végezni.
Ugyanakkor a megvásárolni kívánt területből önmagában – mérete miatt- önálló telek nem lenne
kialakítható, azt a majdani tulajdonosoknak egyesíteni kellene a saját telkükkel.
Fentiekből látható, hogy a terület értékesítése több előzetes eljárást igényelne:
1. Döntés arról, hogy támogatja-e elvben a képviselő-testület a terület értékesítését.
2. A vételi ajánlattal érintett területrészen kívül indokolt-e a 24/64 hrsz. terület további
megosztása.
3. Előzetesen fel kellene mérni, milyen költséget jelentene a terület megosztása, kimérése több
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telekre.
4. Az út lejegyzés megszüntetéshez be kellene szerezni a közlekedési hatóság engedélyét.
4. Előzetesen fel kell mérni milyen áron lehetne értékesíteni a szóban forgó területrészt.
Mindezek miatt két javaslatot terjesztünk a Képviselő-testület elé, kérem mérlegeljék melyik
határozatot tudják támogatni.
Határozati javaslat
Aszód Város Képviselő-testületének /2020. (VII….) határozata
az Aszód 24/64 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben
A. változat: Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Masznyik Gábor
2170 Aszód, Szentkereszt u 11. szám alatti és Szabó Szabolcs 2170 Aszód Szentkereszt u 13.
szám alatti lakosok ingatlan vásárlási kérelmét és úgy döntött, hogy felhatalmazza a
Polgármestert, vizsgálja meg a telekalakítás lehetőségét, költségeit, kérjen be arra vonatkozóan
árajánlatot, továbbá kérjen értékbecslést a vásárlási szándékkal érintett területrészre. A
Képviselő-testület ezen információk ismeretében dönt a területrész értékesítéséről.
B. változat: Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Masznyik Gábor
2170 Aszód, Szentkereszt u 11. szám alatti és Szabó Szabolcs 2170 Aszód Szentkereszt u 13.
szám alatti lakosok ingatlan vásárlási kérelmét és úgy döntött, hogy azokat elutasítja, mivel az
Aszód Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadát képező Aszód 24/64 helyrajzi számú
3.297 m2 területet nem áll szándékában megosztani és értékesíteni. Felkéri a Polgármestert, hogy
tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
A. változat 2020. szeptember 30.
B változat azonnal

Aszód, 2020. 06. 29.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
Melléklet: kérelem, térkép, tulajdoni lap, fényképek
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