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Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete 2020. szeptember 24-i tilésének jegyzékényvébdl

Pomaz Varos Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
152/2020. ([X.24.) szamu hatdrozata

a Pomaz, Lazar Vilmos utca és kérnyéke jogi rendezése targyaban

Pomaz Vaéros Onkormanyzata az énkormaényzatnakaz Alaptérvény 32. cikk (1) b) és
pontjaban meghatarozott hataskérébeneljarva a kisajatitasrol sz616 2007. évi CXXIII. torvény
2-4. §, 22. § (2) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 24. § (4)-(8) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 3133. §, 40. § (2) bekezdés, a polgari perrendtartasrdl sz6l6 1952. évi IIL. térvény 330. § (2)
bekezdés, A kisajatitasi terv elkészitésér6l, feltilvizsgdlatarol, zaradékoldsar6l, valamint a
kisajatitassal kapcsolatos értékktilénbézet megfizetésének egyes kérdéseirél sz616 178/2008.
(VII. 3.) Korm. rendelet 6-7. § , Az épitett kérmyezet alakitasarél és védelmérél sz616 1997.
évi LXXVIIL. térvény 27. § (1) bekezdése alapjan az alabbi hatarozatot hozza:

lL. Pomaz Varos Onkormanyzata kijelenti, hogy a Pomaz, zartkert 9774/4 hrsz.-ti 1262

m2 nagysagu kivett Ut megnevezésti ingatlant érinté ut céljara valé felhasznalas
céljabol meg kivanja inditani az utlejegyzési eljarast abban az esetben, amennyiben a
9776 hrsz.-u, a 9777 hrsz.-t és a 9778/3 hrsz.-t ingatlantulajdonosokkal
teleptilésrendezési szerzédést kot a teriilet rendezésére.

Pomaz Varos Onkormanyzata a 9774/4 hrsz.-v ingatlan tulajdonosait szakérté ingatlan
értékbecslé altal meghataérozott 4ron kartalanitja, melyré1 amennyiben a tulajdonosok
elfogadjak, késébbiekben kiilén hatarozatban fog dénteniés nyilatkozni a
kartalanitashoz sziikséges pénztigyi fedezet rendelkezésre alldsarél, amennyiben az
1.pont hatalyba lép

Pomaz Varos Onkormanyzata felhatalmazza a Polgarmestert, hogy a 9774/4 hrsz.-t
ingatlanra vonatkozoaninditsa meg az illetékes hatésAgndlaz utlejegyzési eljarast és
az eljaras soran az Onkorményzatot teljes jogkérrel képviselje amennyiben az 1. ésa
2. pont hatalyba lép.
Pomaz Varos Onkormanyzata felhatalmazza a Polgdrmestert, hogy elézetes

telekalakitasi szerzédés késsén a 9776 hrsz.-U, a 9777 hrsz.-t és a 9778/3 hrsz.-u

ingatlantulajdonosokkal a kézteriiletek haszndlata rendezése céljabdl az alabbi
feltételekkel amennyiben az 1., 2. és 3. pont hatdlyba lép.

4.1.Az ingatlan tulajdonosai a jelenlegi helyi épitési szabalyzatnak megfeleléen az
ingatlanukatérinté utszélesitésnek megfeleléen alakitjak kia teriiletiiket, melynek
soran az utlejegyzéssel érintett tertiletet Pomdz Varos Onkormanyzata részére
ajandékozzak
4.2. Pomaz Vaéros Onkormanyzata a 9777hrsz.- valamint a 9776 hrsz.-0 ingatlan
tulajdonos részére vallalja a 9775 hrsz.-t kivett kézit forgalomképessétételét,
lakéévezetbe vald atsorolasat a kévetkez6 szabalyzat mddositaskor.
4.3.A 9776 hrsz.-U és a 9777 hrsz.-u ingatlan tulajdonosaivallaljak a 9775 hrsz.-t
ingatlan hasznalatara vonatkozéan a szerzédés aldirdsat6l visszamendleg 5 évre

vonatkoz6 hasznalati dij, a telek vételara, valamint a telekalakitds soran felmeriit

egyéb kiltségek (f6ldméréidij, tigyvédi dij, értékbecsl6i dj, igazgatasi dijak)

megtéritését, a keritések szerzddés szerinti helyre valo attelepitését a k6zmut
bekétések helyénektelken beltili elhelyezését.
4.4.Pomaz Varos Onkormanyzata nem tart igényt a 9778/3 hrsz.-u ingatlan
tulajdonosatél a 9778/5 hrsz.-t kivett Ut megnevezésti ingatlan haszndlatara
vonatkozoan hasznalati dijra tekintettel arra, hogy a 9778/3 hrsz.-u ingatlan egy
részének terhére k6zcélu hasznalat valdsult meg.
4.5.A 9778/3 hrsz.-u ingatlan tulajdonosa rész vesz a telekalakitasban, vallalva a raesé
kéltségek (foldméréi dij, tigyvedi dij, értékbecsléi dij, igazgatasi dijak)
megtéritését, tekintettel arra, hogy az ingatlanhoz tartoz6 lakdépiilet egy része a
9775 valamint a 9776 hrsz.-u ingatlanon talalhaté ezért annak a jogi rendezése
szlikséges.
5. Pomaz Varos Onkormanyzatafelkéri a Hivatalt, hogy inditsa meg a hatdésagi eljarast a
9781/11 hrsz.-u valamint a 9781/2 hrsz.-u ingatlan tulajdonosaival szemben a
keritések elbontasdra a 9778/4 hrsz.-u kivett helyi ké6zut megnevezésti ingatlan
atadasara vonatkozéan.
Felelés: Leidinger Istvan Polgarmester,
Hataridé: a szerzédés aldirasatél szamitott 60 naponbeliil
Végrehajtasban kézremtikédik: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Csoport
Végrehajtasr6l jelentést tesz: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Csoport
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