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10.napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú ingatlan egy 
részének értékesítése tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 

Szőkéné   Diószegi   Mária    osztályvezető     elmondja,    hogy     L           Lajos fordult kérelemmel az 
önkormányzathoz, a Sámsonkert, Szűcs utca melletti ingatlanok vonatkozásában. Itt nem az 
önkormányzat hajtott végre telekalakítást, se földterület kimérést, sem fejlesztést. 1992-ben 
került a kérelmező tulajdonába kárpótlásként ez a földterület, akkor a Rákóczi MgTsz 
megbízásából került ez kimérésre. Azóta a kérelmező abban a tudatban van, hogy az az ő 
területe és azt használja. Többször került sor telekalakításra, rendezési terv módosításra, ahol 
lakóterületté lett ez a terület nyilvánítva, majd 2014. évben több ingatlanra is jogerős építési 
engedélyeket szereztek, két szerkezetkész ház van, és két alap. Összességében pedig hét 
ingatlanról van szó. Kérelmező szerette volna értékesíteni ezeket az ingatlanokat, és ekkor 
szembesült azzal a problémával, hogy nem az a terület jogilag az övé. A tavalyi évben a Szűcs 
utca még a Rákóczi Mg Tsz tulajdonaként volt nyilvántartva, nem volt lehetőség arra, hogy ezzel 
foglalkozzanak, decemberben került önkormányzati tulajdonba. Ezzel párhuzamosan volt az 
önkormányzatnak lehetősége pályázatot benyújtani a Szűcs utca útfejlesztése ügyében. Ezen a 
területen egy stabilizált utat terveztek, és akkor már az utat igyekeztek úgy megtervezni, hogy 
amennyiben mégis területátadásra kerülne sor a kérelmező részére, akkor az az utat ne 
befolyásolja. Többször is egyeztettek a tulajdonossal, akinek nyilván az az érdeke, hogy tudjon 
előrelépni. Amennyiben az önkormányzat nem nyújt számára most lehetőséget, akkor ő nem 
tudja az épületeit szabályossá tenni, nem felelne meg a helyi építési előírásoknak, el kellene 
bontani az épületeket, alapokat. Ezért készítették elő azt, hogy az önkormányzat átad egy 
területet azzal, hogy egyúttal átminősíti annak érdekében, hogy ez forgalomképes legyen. Az 
egyeztetések során a kérelmező vállalta a földmérő díjának a megfizetését, de a feladatot 
együttesen határozták meg. 

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és 1 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

137/2017. (V. 25.1 öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva - elhatározza, hogy: 

1./ a tulajdonában álló Hajdúsámson, 0498 hrsz-ú ingatlanból, telekalakítási eljárással kialakításra 
kerülő 701 m2 területnagyságú részt a kialakítással egyidejűleg művelési ágában megváltoztatja, 

2./ a telekalakítási eljárással és művelési ág megváltoztatással kialakuló és kérelmező tulajdonában 
álló ingatlanokhoz csatolandó 701 m2 területrészt az ingatlanszakértő által meghatározott 785 OOO.
Ft, azaz hétszáznyolcvanötezer forint forgalmi értéken értékesíti. 

Az értékesítésre vonatkozóan az Önkormányzat adásvételi szerződést köt L    Lajossal (     ) a 
határozatban rögzítettek szerinti azzal, hogy a vevő a telekalakítás engedélyezésével, 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel, művelési ág megváltoztatásával kapcsolatban felmerülő teljes 
költséget viseli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak alapján a megállapodás 
aláírására, és felkéri a szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 



















































































































































































































































































































































































































Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testületi 

L              Lajos                                   szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, 0498 hrsz-ú ingatlanból 
egy meghatározott ingatlanrészt részére értékesíteni szíveskedjen annak érdekében, hogy a kérelmével 
érintett telkein lévő szerkezetkész lakóépületei és alapozásig- és lábazati szintig elkészített lakóépületei a 
helyi építési előírásoknak maradéktalanul megfelelhessenek, és forgalomképességük ne csökkenjen. 

Beadványának előzménye és annak tartalma: 
Kérelmező 1992. május 12. napján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcában található, 
Rákóczi Mgtsz. tulajdonában lévö 01112 hrsz.-ból kiadott 0521/20 hrsz-ú, akkor még szántóföldként 
nyilvántartott területre kárpótlásként tulajdonjogot szerzett. 

- A Rákóczi Mgtsz. megbízásából a terület kimérésre került, a telekhatár betonoszlopokkal került
megjelölésre, mely a mai napig megtalálható.

- A 2003. évben a terület átminősítésre, valamint megosztásra került.
A kérelmező akkori földmérője a Rákóczi Mgtsz. által megadott mérési pontokat használva 5 telket
alakított ki, a megosztás a Földhivatalban átvezetésre került.

- A 2004. évben jogerős építési engedélyt szereztek több épületre. A területre vonatkozó rendezési
terv módosítását (lakóterületbe sorolás) követően újabb telekalakítást hajtottak végre, így a kialakult
telkek száma 7 db lett, két telken egy-egy szerkezetkész családi ház áll. A másik telken egy
lábazatig elkészül épületrész.

- Az ingatlanokat az elmúlt időszakban eladásra hirdették, a könnyebb értékesíthetőség érdekében
tovább akarták osztani a telkeket, melynek során tudomást szereztek jelenlegi földmérőjüktöl, hogy a
jelenlegi földmérés szerint a telekhatárok nem ott vannak, ahol tudták és birtokolják a területeket.

A kérelemben foglaltak szerint az ingatlanok tulajdonosa a kérelmével érintett ingatlanokat (0521/37, 
0521/39, 0521/40, 0521/41, 0521/42, 0521/43, 0521/44 hrsz.) az ingatlan-nyilvántartási állapottól eltérően 
használja, birtokolja. 

Hivatalunk 2016. február 17. napján megkereste a földrészletekkel határos Hajdúsámson-Sámsonkert, 
Szücs utca korábbi útépítési tervezési dokumentációját készítő tervezőt, hogy nyilatkozzon, hogy a tervezett 
út nyomvonala módosítható-e olyan mértékben, hogy a tervezési szabályoknak, előírásoknak megfeleljen és 
az út nyomvonala a visszamaradó területen szabályosan elhelyezhető legyen. 

A Hajdúsámson-Sámsonkert, Szücs utca útépítési terveinek készítője nyilatkozott, hogy a 0498 hrsz-ú út 
területének csökkentése esetén is megvalósítható a tervezett út és tartozékainak szabályos elhelyezése. 

Az ingatlanrész vételi szándékára vonatkozó kérelem benyújtásakor a 0498 hrsz-ú út tulajdoni lapján még a 
Rákóczi Mgtsz f.a. földhasználati joga volt bejegyezve. Ezzel összefüggésben 2016. február 22. napján 
megkerestük Dr. Kiss Miklós ügyvéd urat, hogy az adás-vétel lehetőségéről tájékoztasson. Ügyvéd úr 
tájékoztatott arról, hogy a Rákóczi Mgtsz felszámolás alatt van, amikor az út az Önkormányzat tulajdonába 
kerül, akkor lesz „szerződő fél". Mindezekről az ügyfelet értesítettük. 

Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot - 2016. május 9. napján - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályával annak érdekében, hogy az út mielőbb az 
Önkormányzat tulajdonába kerülhessen. Az út Önkormányzati tulajdonba kerülésének bejegyzése 2016. 
december közepén megtörtént. 

Időközben Hajdúsámson Város Önkormányzatának lehetősége nyílt pályázatot benyújtani (VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavltásához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" elnevezésű) a Hajdúsámson-Sámsonkert, 
Szücs utca útépítésére és stabilizálására, melyről a Képviselő-testület döntést hozott a 2016. december 15. 
napján tartott ülésén. 

A telekvásárlással kapcsolatos telekalakítási eljáráshoz szükséges vázrajzok, iratok elkészítése és a 
szabályos állapot kialakításához szükséges földterület mértékének pontos meghatározása érdekében 
földmérő került felkérésre. 





e) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít
meg.
(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezö nemzeti vagyonba tartoznak
aJ a helyi közutak és mOtárgyaik,
A vagyongazdálkodás alapelve: a nemzeti vagyon alapvetö rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához
szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerOen kell
gazdálkodni.
A fö,vény szerint üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, mely nem tartozik az önkormányzati
vagyon esetén a törzsvagyonba.

Amennyiben az útból „átadásra kerülő" terület a törzsvagyonból kikerül és üzleti vagyonná átsorolásáról dönt 
a Képviselő-testület, abban az esetben értékesíthetö. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az elöterjesztésben foglaltakat megtárgyalni 
és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselö-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
elhatározza, hogy: 

1./ a tulajdonában álló Hajdúsámson, 0498 hrsz-ú ingatlanból, telealakitási eljárással kialakításra kerülö 701 
m2 területnagyságú részt a kialakítással egyidejOleg mOvelési ágában megváltoztatja, 

2./ a telekalakítási eljárással és mOvelési ág megváltoztatással kialakuló és kérelmező tulajdonában álló 
ingatlanokhoz csatolandó 701 m2 területrészt az ingatlanszakértö által meghatározott 785 OOO.- Ft, azaz 
hétszáznyolcvanötezer forint forgalmi értéken értékesíti. 

Az értékesítésre vonatkozóan az önkormányzat adásvételi szerződést köt L           Lajossal (                                                  
) a határozatban rögzítettek szerinti azzal, hogy a vevö a telekalakítás engedélyezésével, 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel, mOvelési ág megváltoztatásával kapcsolatban felmerülő teljes költséget 
viseli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak alapján a megállapodás 
aláírására, és felkéri a szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2017. május 18. 

Az előteriesztést készítette: 
Városfejlesztési és Műszaki Osztálv: 
Pénzügyi és Gazdasági Osztály: 

Aljegyző: 
Jegyző: 

Antal Szabolcs 
polgármester 

'''A határozat elfoaadásához minős'tett többséa szükséaes" 

Takács Laios �..-

Szőkéné Diószeai Mária osztálvvezető 1.1,A.-'V�I .. 

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető -1,. • ,\.,,,.__ 1 - . \
Dr. Fekete Edina �,i-,. 11:L ln 12 ' ' 
Dr. Danku József dv·''
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