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A 738-as helyrajzi számú ingatlan sorsának rendezéséhez

                                                      Tisztelt Képviselő-testület!

A Pannonhalma  belterület  738-as  hrsz.-ú  természetben  a  Petőfi  Sándor  utca  24  szám  alatt 
található 1441 m2 területű, lakóház udvar kivett terület megjelölésű ingatlannal a képviselő-testület 
az elmúlt években több alkalommal is foglalkozott, mivel e területen hatályos rendezési tervünk 
szerint a termálprojekt megvalósítása céljából út megy keresztül.

Az ingatlan Takács Jenőné ( Győr, Katona József utca 50,) 2/6-od , Szabó Istvánné ( Győr, Szent 
Imre utca 117/B.) 2/6-od, Németh Márta ( Győr, Szőnyi Márton utca 33.) 1/6-od és Németh Aliz 
(Győr, Szőnyi Márton utca 33.) 1/6-od részbeni közös tulajdonában áll.

Az  ingatlant  önkormányzatunk  több alakalommal  próbálta  megvásárolni,  de  az  eladók  az  árat 
minden alakalommal újra és újra megemelték, ezért az adásvétel nem jött létre s hogy a leendő 
beruházó  részére  biztosítsuk  a  projektterület  útmegközelítését,  önkormányzatunk  egy 
magánszemélytől  megvásárolta  a  749/3,750  és  752  hrsz-ú  ingatlanok  egy  400  m2-es  részét 
4.000.000. Ft-ért.

Szabó Istvánné és Takács Jenőné az elmúlt év végén és ez év elején kártalanítási igénnyel fordult 
az önkormányzathoz, melyben előadták, hogy a rendezési terv fenntartása miatt ingatlanukat nem 
vagy  csak  csökkent  értéken  tudják  értékesíteni,  ezért  kérik  az  önkormányzatot,  hogy  vagy 
vásárolja meg az ingatlant vagy fizessen részükre kártalanítást.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30 .§-a szerint ha 
az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv 
másként  állapítja  meg  vagy  korlátozza,  és  ebből  a  tulajdonosoknak,  haszonélvezőknek  kára 
származik,  őket  kártalanítás  illeti  meg.  A  kártalanítás  összege  az  ingatlannak  a  korábbi 
rendeltetése alapján megállapítható régi és az új szabályozás eredményeként megállapítható új 
forgalmi értéke közötti különbözet.

Fő szabály szerint a kártalanítás a felek megállapodásának tárgya, ha azonban a felek között a 
kérelem benyújtásától  számított  egy éven belül  nem jön létre megállapodás,  akkor a Kormány 
általános  hatáskörű  területi  államigazgatási  szerve  folytat  le  eljárást  a  kisajátítás  kártalanítási 
szabályai szerint.

Önkormányzatunknak elméletileg három lehetősége van a kérdés megoldására:

1., Az ingatlan megvásárlása, melyre azonban költségvetésünkben nincs betervezve fedezet, s    
természetesen még a vételár is megegyezés kérdése lenne.

2., Kártalanítás értékbecslő bevonásával, megegyezéssel, ha pedig ez nem sikerül a kérelmezők a 
Kormányhivatal illetékes szervéhez fordulnak s a kártalanítás így kerül megállapításra.

3., A rendezési terv módosításával az ingatlan felszabadítása az útterület megterhelése alól.

Természetesen tudjuk, hogy a projektterület megközelítéséhez a jelzett ingatlanon átvezető út a 
már megvásárolt területnél jóval alkalmasabb és célszerűbb lenne, de önkormányzatunk anyagi 



helyzete és a projekt jelenlegi állása alapján a harmadik megoldást tartom reálisnak.    

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kérelmet vitassa meg s hozza meg döntését!      

Pannonhalma, 2011. április 29.
                                             
                                               
                                                     Tisztelettel:
                                                                                     dr. Szabó György 
                                                                                             aljegyző             
               


