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Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Pilisborosjenő, 2473/2 hrsz-ú árok területének rendezése.

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2018. (II. 16.) KT határozatával
elfogadta a Településszerkezeti Terv leírását és a Terület-felhasználás című TSZT-1 jelű
tervlapot, továbbá a 3/2018. (II. 16. ) rendeletével megállapította az Onkormányzat helyi építési
szabályzatát, szabályozási tervét. Ezek a területrendezési eszközök olyan lehetöséget adnak az
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy azon területfelhasználási változtatások
tekintetében, melyek a helyi építési szabályzat (HÉSZ) és szabályozási terv (SZT) által jogot
adnak vagy vonnak el, a közösség érdekeit szolgálva végrehajtsa a jog szerinti felhaszaiálás
feltételeit.

Előzmény:
A 2473/2 hrsz-ú árok (Lásd az 1. mellékletet SZT kivágat) területével határos telkek
tulajdonosai 2015. évben településrendezési igényt nyújtottak be az Onkormányzathoz. A
tárgyi földrészlet valóságos állapotát figyelembe véve a helyi építési szabályzatról szóló
3/2018. (II. 16.) önkonnányzati rendelet a 2473/2 hrsz-ú földrészletet beépítésre nem szánt
"vízgazdálkodási terület Q/)" övezetből, beépítésre szánt "kertvárosias lakóterület (LA?2)
övezetbe sorolta.

Az összesen 927 m2területű földrészlet eladásának településrendezési akadálya elhárult, amiröl
a mellékelt 2019. augusztus 26. napján kelt 9/83-2/2019. számú levelünkben (2. melléklet)
tájékoztattuk az érintetteket.

Kérelem:

Az érintettek megbízásából Jakab Attila 2020. december 1. napján azzal a kérelemmel fordult
az Önkonnányzat Képviselő-testületéhez, hogy az árok területének eladásához az ingatlan éték-
becslő által meghatározott áronjáruljon hozzá ajelenlegi rendezetlen állapot rendezése végett.
A levélben meghatározott feltételeket az érintettek teljesítették:

1. A telekalakítást az ingatlan-nyilvántartó hatóság a 2020. augusztus 14. napján kelt
805087-5/2020. és eztkiegészítö 805087-6/2020. számúhatározatával engedélyezte (3.
melléklet)

2. Páll István Tamás ingatlan értékbecslő (Energia Birodalom Kft.) nyilatkozatát az adás-
vételre kerülö földrészletek forgalmi értékéről, a kérelmező leendő tulajdonosok
személyére bontva (4. melléklet) csatolták kérelmükhöz.

Az értékelés eredménye:
A 927 m2területű földrészlet piaci adatok összehasonlításán alapuló forgalmi értéke:



2.492. 000, - azaz kettömillió-négyszázkilencvenkettőezer forint.

Ertékbecslö négy ingatlannal hasonlította össze az árok tulajdonságait.
Ezek hasonlító átlagára 3955, - forinVm2.
A vizsgált ingatlan hasznosíthatóság szerinti értéke: 60 %
Végső korrekciós egységár: 2373, - FVm2

Vevő Területm2
Thuróczy Gyula 238
2334/2 hrsz. 2097
Pilisborosjenö,
Kevélyhegyi út 25
Jakab Attila 2335/2 150
hrsz. 2097
Pilisborosjenő,
Kevélyhegyi út 23

Dr. Báldi Katalin 122
2337/4 és 2338/1
hrsz. 2097

Pilisborosjenő,
Kevélyhegyiút21

Stankovicsné dr. 78

Henczl Ilona és

Stankovics János

2337/6 és 2338/2
hrsz. 2097

Pilisborosjenö,
Kevélyhegyiútl9/B
Kozma Tamás 2340 74
és 2341 hrsz. 1188
Budapest, Lajos utca
29

Schneider László 53
2343 és 2342 hrsz.
1130 Budapest,
Csanádi utca 8 I.
emelet 3

Osszesen 715

Egységár Ft/m2
2373, - Ft/m2

2373, - FVm2

2373, - Ft/m2

2373, - Ft/m2

2373, - Fb/m2

2373, - FVm2

2373, - Ft/m2

ÉrtékFt
564. 774,-

355.950,-

289. 506,-

185.094,-

175. 602,-

125. 769,-

1.696.695,-

A 2346/3 hrsz-ú telek tulajdonosa Keresztessy Péter és Tomaszewska Keresztessy Ewa (2097
Pilisborosjenö, Kevélyhegyi út 15) akiket értesítettünk a vétel lehetőségéröl, de nemjelezték
ez irányú szándékukat.



A 2336 hrsz-ú telek tulajdonosa Koncz Katalin Veronika (1132 Budapest, Victor Hugo utca 6-
8. III/4. ) akit szintén értesítettünk a vétel lehetőségéröl, de nemjelezte ez irányú szándékát.
A 2473/2 hrsz-ú telek megmaradt 212 m2területű része az Önkormányzat tulajdonában marad.

Jelen állapot

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Pilisborosjenő
Község Önkonnányzat képviselő-testületének 6/2013. (11. 26. ) számú önkonnányzati rendelete
9. § (1) b) pontja alapján az értékesítés csak " egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál
nem régebbi értékbecslés alapján. " történhet.

Ezt figyelembe véve Önkormányzatunk hivatalos értékbecslést kért Szentpétery Elemér okl.
építészmémök, vezetö tervező, Igazságügyi szakértötöl.
Az értékelés eredménye:

A 927 m2területű földrészlet piaci adatok összehasonlításán alapuló forgalmi értéke:

8.943. 000, - azaz kettőmillió-négyszázkilencvenkettőezer forint szemben a korábbi
2.492.000,- azaz kettőmillió-négyszázkilencvenkettőezer forint összeggel.

Erre a jelentős értékkülönbözetre tekintettel kérem az előterjesztésben foglaltak tárgyalását és
véleményük kialakítását.
Egy további fontos tényre szeretném felhívni a Tisztelt Képviselö-testület figyelmét, hogy a
Testület az 51/2021. (VI.23.) KT határozatban már döntött az Onállóan nem hasznosítható
önkonnányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésének szabályairól. Mellékletben ezt is
csatolom.

A sürgősség indoka az SZMSZ-ben meghatározott önkonnányzati érdek.

Pilisborosjenő, 2021. szeptember 10. "<P6IENÓ^.
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Tisztelettel:
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Tömöri Balázs

polgármester

Melléklet:



HATAROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Községi Önkormányzat Képviselö-testületének

...... /2021. (....... ) Kt. határozata

a 2473/2 hrsz-ú árok területének rendezése tárgyában.

Pilisborosjenö Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2473/2 hrsz-ú árok területének értékesítésére a felsorolt
szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére ............... áron azzal a feltétellel, hogy az
adásvétellel és ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségeket a vevők fízetik.

Határidő: 2021. október 1.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester




