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Tisztelt Képviselő-testület!

Molnámé Bekő Ildikó örökösi megbízott megkereste önkormányzaftuikat azzal, hogy

a) Elsődlegesen felkínálják az Pilisborosjenöi Onkonnányzatnak, a Pilisborosjenői Fő u. 24.
szám alatti (146 hrsz. ) ingatlant a vételi időpontnak megfelelő aktuális forgalmi értéken.
Jelezték, hogy nem okoz problémát, ha az adásvéteke 2022 elsö félévében kerül sor. A
forgalmi érték megállapításra több szakembert kértek fel. Az önkormányzat
vagyonrendelete alapján az önkormányzatnak is hivatalos értékbecslést kell majd
beszereznie, ha a vételi szándék az önkormányzat részéröl fennáll.

b) Másodsorban azzal keresték meg az önkormányzatot, hogy tulajdonunkban van
Pilisborosjenő elején lévő, háromszög alakú építési terület. Hrsz. száma 02/1. Az ingatlan
földhivatali bejegyzés szerint külterület. Területe 1.6848 ha. Építési terület szeretnék
belterületté átminősíttetni, és az ingatlan felsö részén saját részükre családi házat építenénk,
összesen hármat. Az ingatlan többi részét értékesítnék, kizárólag családi házak építésére.
Az értékesítésre - elmondásuk szerint - azért lenne szükség, mert jelenleg az ingatlanon
több száz millió forintos tartozás, jelzálog van, ezt az értékesítésből szeretnék kifizetni.
Megkereste Őket a Waldorfiskola, az építési terület megvásárlásával kapcsolatban, de arra
jutottak, hogy az eladás nemjárható út, mert ajelzálog összegejóval meghaladja az ingatlan
értékét. Szeretaék az ingatlan átminősítését kémi belterületté, cserébe a Fő u. 24. szám alatti
ingatian vételárábóljelentősebb engedményt tudnának nyújtani.

Itt szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy Pestmegyei Kormányhivatal
10.019/2018. ügyiratszámú határozatában már 2018-ban leírta, hogy "Pilisborosjenő Község
belterűletén az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján 574 db beépítetlen ingatlan található,
mely összesen megközelítően 86 ha nagyságú még fel nem használt területet feltételez. E
beépítetlen területekjelentős része lakoövezetí besorolású, melyet alátámaszt az Onkormányzat
nyilatkozata is. A Tfvt. 15. § (5) bekezdés b) pontja - mely szerint: "El kell utasítani a
belterületbe vonás iránti kérelmet, ha az olyan területfelhasználási célra irányul, amely a
település belterületén beépítésre kijelölt, de mégfel nem használt területén megvalósítható. " -
egyértelmű tiltást fogalmaz meg arra az esetre, ha olyan belterületi fejlesztést kíván
megvalósítani az önkormányzat, melynekmegvalósítására alkalmas területe a belterületen még
nem került felhasználásra."

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a fent részletezett felajánlás ügyében.

Pilisborosjenő, 2021. november 23.
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Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete megköszöni az örökösöknek a
falajánlását, de nem kíván élni a Pilisborosjenői Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz. ) ingatlant a
vételi lehetöségével.

Felelös: Tömöri Balázs polgánnester
Határidö: 2022. december 31.
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Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testül i ^ !

részére

Tisztelt Képviselő-testűlet!

Megkeresés érkezett részünkre az Pilisborosjenői Önkormányzattól, a pilisborosj'enői Fő u.
24. szám alatti {146 hrsz.) ingattan vételi szándékával kapcsotatban.

Elsődlegesen felkínáljuk az ingatlant az Önkormányzat részére a vételi időpontnak megfelelo
aktuális forgatmi értéken. Nem okoz problémát, ha a adásvételre 2022 első félévében kerül
sor. A forgalmi érték megállapításra több szakembert kérünk fel.

Tulajdonunkban van Pilisborosjenő elején lévő, háromszög alakú építési terület. Hrsz. száma
02/1. Az ingattan földhivatali bejegyzés szerint külterület. Szeretnénk belterütetté
átminősíttetni, és az ingatian felső részén saját részünkre csatádi házat építenénk, összesen
hármat. Az ingatlan többi részét értékesítenénk/ kizárólag családi házak épífésére. Az
értékesítésre azért tenne szükség, mertjelenleg az ingatlanon több száz millió forintos
tartozás, jelzálog van, ezt az értékesítésből szeretnénk kifízetni.

Megkeresett minket a Waldorf iskola, az építési terület megvásárlásáu^l kapcsolatban, de
arra jutottunk, hogy az eladás nem járható út, mert a Jelzálog összege jóval meghaladja az
ingatlan értékét.

Szeretnénk az ingatlan átminősítését kérní belterütetté, cserébe a Fő u. 24. szám alatti

ingatlan vételárábot jelentősebb engedményt tudnánk nyújtani.

Hajdúszoboszló, 2021-11-10
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Tisztelettel: vA( . \ '^foL^c-.

Molnárné Bekő tldikó

örökösi megbízott




