
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám:...../2021.
ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2020. július 30-ai soron kívüli ülésére

Tárgy: Javaslat Szabályozási terv módosítására Lucfenyö téri épület körüli telekrész önálló
ingatlanként való feltüntetésére

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgánnester

Készítette: Jámbor László főépítész

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

ígen
nem

Az előterjesztést nyflt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelö rész X-szel kitöltendö.

x



Tisztelt Képviselő-testület

Tárgy: Lucfenyö téri ingatlan területének rendezése

Pilisborosjenő, Lucfenyő tér nevű közterületen (2368/2 hrsz. ) áll egy "gazdátlan" épület, amely a
karbantartás és kerítés hiánya következtében a pajkos gyerekekre nézve (bemászhatnak az
ablakon) életveszélyessé válhat. Tekintettel arra, hogy az ingatlanon felépítmény áll, és az ide
vonatkozó alapvetöjogi rendelkezések szerint a felépítmény osztja az úgynevezett fődolog (telek)
jogi sorsát, így a telek és a rajta található házjogilag egységnek tekintendő. A veszély elhárítása
és az épület értékének közcélra történő megtartása akkor lehetséges, ha az épület által elfoglalt
közterületböl telket alakítunk ki, így az épület és a földrészlet egy ingatlanként külön tulajdonlapra
kerül az ingatlan-nyilvántartásban.

Az épület Önkonnányzat tulajdonba kerülése érdekében külön eljárást lefolytatiii nem kell,
tekinfrve, hogy a felépítmény osztja az ingatlan jogi sorsát, a felépítményt kialakító magán- vagy
jogi személy kiléte nem ismert, az ingatlan 15-20 éve üresen áll.
Az önálló telek kialakítása végett telekalakítási eljárást kell lefolytatni, melyhez szükséges lehet a
HÉSZ módosítása is. A telekalakítási terv alapján a közterület megfelelő részét ki kell vonni a
törzsvagyonból.

Az épület méretét, a területre vonatkozó HÉSZ-SZT előírást a szabályozási terv és a hiteles
alaptérkép idevonatkozó részletének mellékletével illusztrálom.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a mellékelt dokumentumokat ismerjék meg, s a határozati javaslatról dönteni
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Pilisborosjenő, 2021. július 20
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Melléklet:

1. Szabályozási terv kivágat
2. Alaptérkép kivágat



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfenyö téren álló gazdátlan épület
közcélra történő megtartásával egyetért. Az épület és az érintett közterület egy ingatlanba történő
egyesítése végett a Polgármestert felhatalmazza:

a) A telekalakítási terv alapján a közterület megfelelő részének törzsvagyonból történő
kivonásával és önálló ingatlan léti-ehozásával.

b) A szabályozási terv módosítása és a telekalakítási eljárás lefolytatása során az
Onkormányzat képviseletével.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2021 december 31





Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út (2368/2 hrsz) SZT kivágat




