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Tisztelt Képviselő-testület

1. Tűcsök utca bérbeadása

Pilisborosjenö, Tücsök utca nevű közlekedési terület (024/26 hrsz.) Uröm irányában fekvö része
zsákutcaként kiszélesedik a 2090 hrsz-ú, Onkormányzati tulajdonú területtel (Lásd a mellékelt
SZT kivágatot). A zsákutca a Bécsi útra vezető lépcsővel folytatódik, melyen át jutnak el a
Pilisborosjenöi lakosok a buszmegállóhoz. A közterület egy részét (84 m ) 50 éve használja Juhász
Péter 2096 Uröm, Bécsi út 33 szám alatti lakos, amint a meUékeIt, földmérö mémök által készített

kitűzési vázrajz mutatja. Az Önkormányzat főépítésze 2021. július 13. napján helyszíni szemlét
tartott és megállapította, hogy Juhász úr által elfoglalt terület a gyalogos forgalmat nem
akadályozza. Kérelmében (mellékelve) arról nyilatkozik Juhász úr, hogy megvenné vagy bérelné
az elkerített 84 m2 területet.

Az adás-vétel nemjárható út, mert Juhász úr építési telke a közigazgatási határ túlsó oldalán, Urüm
területén fekszik (2514 hrsz.), ezért a két terület nem egyesítiiető.
A bérbeadásnak nem látjuk sem településrendezési, sem vagyongazdálkodási akadályát. A
földrészletet építési telekként használja Juhász Péter. (A Telekom 160 m2 után 776. 000 Ft-ot,
Malomdűlő Farm Kft pedig 561 m2 után 180. 000 Ft-ot fízet évente. A bérleti díjat ennek
megfelelöen Ft/m2/évértékbenjavasoljuk megállapítani.

2. Tücsök utca eladása

Pilisborosjenő, Tücsök utca nevű közlekedési terület Üröm irányában fekvő része zsákutcaként
kiszélesedik a 2090 hrsz-ú, Önkormányzati tulajdonú területtel, mely határos a 2001 hrsz-ú, Szabó
János 2097 Pilisborosjenö, Bécsi út 1 szám alatti lakos tulajdonában lévö építési telekkel. A
közterületből 92 m2területre Szabó János vételi szándékát jelentette be 2021. június 28. napján a
mellékelt levélben, mely térképmásolatot és mérési vázlatot is tartalmaz. Véleménye szerint a
terület elhanyagolt állapotban van. Eladása esetén az Onkormányzat többlet adó bevételhezjutna,
s nem kellene az út kezeléséről gondoskodnia.

Az Önkormányzat főépítésze helyszíni szemlén megállapította, hogy a közterület egy részének (92
m ) eladása nem korlátozná a Bécsi út felé irányuló gyalogos forgalmat. A telekalakítást a hatályos
HÉSZ megengedi, ugyanis eimél nagyobb területet tervez csatolni a 2001 hrsz-ú építési telekhez.
A szabályozási terv szerinti végrehajtás azonban elzámá a gyalogos forgalmat, ezért az annak
megfelelő telekalakítást nemjavasolja végrehajtani.

A földrészelt eladásának feltétele a földmérő mémök által pontosított méretű íoldrészlet kivonása
a közterület elidegeníthetetlen vagyonból.
Az eladási ár az építési telek mai forgalmi értékének megfelelö legyen.
A telek alakítást úgy kell végrehajtani, hogy a gyalogút részére legkevesebb 4,0 méter széles
közlekedési terület maradjon, továbbá minél kevesebb töréspont legyen az új telekhatárban.

3. Tücsök utca eladása

Bólya JózsefPilisborosjenő, Tücsök utca 2 szám alatti lakos, mint a 2043/2 hrsz-ú építési telek
tulajdonosa 2020. február 15. napján településrendezési igénnyel (1. melléklet) fordult az
Önkormányzafhoz azért, hogy a 20 éve használt, a Tücsök utca 024/26 hrsz-ú közterületből

2



elkeritett területet megvásárolja és ingatlanához csatolja. Kérelmét azzal indokolta, hogy a
terepviszonyok miatt lakóházát csak erről a magasabban fekvő területről tudja megközelíteni.
Kérelméhez földmérö mémök által készített mérési vázlatot csatolt (2. melléklet).

A településrendezési igényt a legutóbbi HÉSZ módosítás során a tervező a szabályozási terven
megjelemtette, a partneri egyeztetés, az államigazgatási szervek véleményezése során elfogadásra
került, az Onkormányzat Képviselő-testülete a módosítást a 4/2021. (IV. 22. ) rendeletével
megállapította.

Az Onkormányzat főépítésze helyszíni szemlén megállapította, hogy a közterület egy részének
(149 m2) eladása nem koriátozná a Bécsi út felé irányuló gyalogos és közúti forgalmat.

A földrészelt eladásának feltétele a földmérö mémök által pontosított méretű földrészlet kivonása
a közterület elidegeníthetetlen vagyonból.
Az eladási ár az építési telek mai forgalmi értékének megfelelö megállapítása.
A telek alakítást úgy kell végrehajtani, hogy az út részére a szabályozási terven meghatározott
szélességű közlekedési terület maradjon, továbbá minél kevesebb töréspont legyen az új
telekhatárban. (SZT kivágat 3. melléklet.)

Tisztelt Képviselö-testület!

Kérem, hogy a mellékelt dokumentumokat ismerjék meg, s a hat' "avaslatról dönteni
szíveskedjenek.

Pilisborosjenő, 2021. július 20

Tisztelettel: r
Tömöri Balázs

polgármester

Melléklet:

1. Szabályozási terv kivágat
2. Kitűzési vázrajz
3. Juhász Péter vételi, bérlési szándéka

4. Szabó János vételi szándéka térkép kivonattal, mérési vázlattal
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1. Tűcsök utca bérbeadása

Pilisborosjenő Község Önkonnányzat Képviselő-testülete a Tücsök utca Juhász Péter 2096 Üröm,
Bécsi út 33 szám alatti lakos által 50 éve használt 84 m2 területének ............ FVm2/év bérieti
díjért történő bérbeadásával egyetért. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés
megkötésével.

2. Tücsök utca eladása 2090 hrsz

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselö-testülete a Tücsök utca 2090 hrsz-ú
közterületéböl Szabó János által igényelt 92 m2terület kivonásával és elidegenítésével egyetért.
Feltételek:

a) Az eladási ár az építési telek mai forgalmi értékének megfelelő legyen.
b) A telek alakítást úgy kell végrehajtani, hogy a gyalogút részére legkevesebb 4,0 méter

széles közlekedési terület maradjon.
c) A telek alakítást úgy kell végrehajtani, hogy az új telekhatárban minél kevesebb töréspont

legyen.

3. Tücsök utca eladása 024/26 hrsz

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Tücsök utca 024/26 hrsz-ú
közterületéböl Bólya József által elkerített terület törzsvagyonból történő kivonásával és
elidegenítésével egyetért.
Feltételek:

a) Az eladási ár az építési telek mai forgalmi értékének megfelelő legyen.
b) A telek alakítást úgy kell végrehajtani, hogy az út részére a szabályozási tervben

meghatározott szélességű közlekedési terület az Onkormányzat hilajdonában maradjon.
c) A telek alakítást úgy kell tervezni, hogy az új telekhatárban minél kevesebb töréspont

legyen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgánnestert a földrészletek törzsvagyonból történő
kivonására, az eladási ár meghatározására és az adásvételi szerzödések megkötésére.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő:2021október30


