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Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete már 2016. január 28-án
megtartott testületi ülésén 7 föből: 7 igen szavazattal az alábbi 4/2016. (I. 28. ) KT határozatot
hozta:

Társv: 3013 hrsz-ú, a Téglagyári út kiszabályozásához szükséges ingatlan kisaj'átításának
megindítása

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisborosjenö
3013 hrsz-ú ingatlant kisajátítását kezdeményezi a Kormányhivatal elött terület- és
településrendezés céljából. A képviselő-testület vállalja a kisajátítás költségének megfizetését.

Felelős: Küller János polgármester
Határidő: 2016. 02. 29."

A kisajátítás nem indult meg, így a Bíróság a kisajátítás kikényszerítése érdekében már
pénzbírságot is szabott ki az Onkormányzatnak.
Az épített kömyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a
településrendezésröl ismeri a "Helyi közút céljára történö lejegyzés" fogalmát
E szerint:

"27. (1) Ha a helyi építési szabályzat, ületőleg szabályozási terv szerint a helyi közút
létesítése, bővítése vagy szabályozása az érintett tulajdonosok érdekében szükséges, az
építésügyi hatóság az ingatlannak a helyi közút céljára szükséges részét kisajátításí eljárás
nélkül - a kisajátítási kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett - az illetékes
települési önkormányzatjavára igénybe vehetí, és lejegyezheti, amihez az érdekeltek
hozzájárulása nem szükséges.
(2) A lejegyzés védett, védelemre tervezett, valamint védő területek esetében csak az érdekelt
szakhatóságok előzetes egyetértésével végezhető.
(3) Ha a lejegyzésre az érdekeltekkérelmére indított telekalatdtási eljárásban vagy a közút
kialakítására az érdekeltek kérelme alapján kerül sor, és az érdekeltek a kártalanítási
igényűkről lemondanak, a lejegyzésért nemjár kártalanítás.
(4) Ha az ingatlannaka helyi közút céljára szűkséges részén építmény vagy építményrész áll,
kisajátítási eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha a kártalanításról az érdekeltek megállapodtak.
(5) Ha a lejegyzéssel érintett ingatlan a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná
válik, a tulajdonos kérelmére az egész telket igénybe kell venni.
(6) A helyi közút kialakítása soránfeleslegessé vált területet az érintett ingatlantulajdonosok
részére vételrefel kell ajánlani. Ha az ilyen területet korábban a (3) bekezdés szerint
jegyezték le, azt az érintett tulajdonosnak térítés nélkül vissza kell adni.
(7) Az ingatlan helyi közút céljára igénybe vett részéértjáró kártalanítás összegénél
figyelembe kell venni a helyi közút megépítéséből, illetőleg az ezzel összefüggő
közművesítésből eredő ingatlanérték-növekedés összegét. "

Ebből következően célszerű a 3013 hrsz-ú, a Téglagyári út kiszabályozásához célszerü az
útlejegyzés eszközével élni.



Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvö ingatlanok megfelelö
megközelítése, illetve használatának elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút létesítése,
bővítése vagy szabályozása szukséges, és a megvalósítás a kiszolgáló út, valanúnt a kömyező
építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek

igénybevételével indokolt, vagy a más telken történö megvalósítás a tulajdonban nagyobb
sérelemmel jáma, a fővárosi és megyei konnányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára
szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkonnányzat javára igénybe veheti és
lejegyezheti.

Jogorvoslati lehetőség: A döntés bírósági felülvizsgálata kérhetö. (A keresetlevelet az ingatlan
fekvése szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell címezni, és a döntést hozó
Kormányhivatalnál kell benyújtani, a döntés kézhezvételétöl számított 15 napon belül.)

Dr. György Péter úr, az önkonnányzat ügyvédje, már minden érintett tulajdonost megkeresett
írásban, sokan ingyenesen az Önkormányzatiiak ajándékozták a tulajdonukban lévő -
jellemzően kis területű és csekély értékű - tulajdonrészt. Akik az adásvételtöl, vagy az
ajándékozástól elzárkóztak, azokkal szemben viszont az útlejegyzési eljárás megindítására van
szükség.

A fentiek alapjánjavaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az útlejegyzési eljárás megindítását.

Pilisborosjenö, 2022. október 18.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy

1) A Pilisborosjenő Téglagyári út 3013 hrsz-ú belterület mgatlant érintő út
tulajdonrendezése végrehajtásához szükséges helyi építési szabályzatnak megfelelő
útlejegyzési eljárást megindítja.

2) Köszönettel elfogadja mindazon tulajdonosok felajánlását, akik ingyenesen
lemondanak tulajdonrészükről.

3) Felhatalmazza a Polgármestert, azokkal a tulajdonosokkal a szerzödés aláírására, akik
az Önkormányzat által felajánlott vételárat elfogadják. Kijelenti, hogy az ingatlan
tulajdonosaival korábban kötött megállapodást továbbra is fenntartja.

4) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pilisborosjenö Téglagyári út 3013 hrsz-ú
belterület ingatlant érintö ingatlanra vonatkozóan indítsa meg az a Pest Megyei
Konnányhivatalnál az útlejegyzési eljárást és az eljárás során az Onkormányzatot teljes
jogkörrel képviselje.

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Tömöri Balázs polgármester


