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11. napirend 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2022. február 16-án tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Kékkút, 038/25. hrsz. ingatlanon kiszabályozott út tulajdonba vételéről 

 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Előkészítette: Cséri Mónika, műszaki ügyintéző  

 

        Jogszabállyal nem ellentétes 

  

         

 

                       dr. Szabó Tímea 

  Előterjesztő            címzetes főjegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyi építési szabályzata a Kékkút, 038/25. 

hrsz.-ú ingatlanon létesítendő, kiszabályzott útról rendelkezik. Az út a természetben is 

ugyanazon a nyomvonalon halad. A szabályzat területre vonatkozó kivonata jelen előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Kékkút Község Önkormányzata megrendelte az értékbecslést arra vonatkozóan, hogy 

megállapítást nyerjen a kiszabályzandó terület (út) értéke. 

 

A megbízott értékbecslő dokumentációja alapján az úttal érintett terület nagysága 1760 m2, 

melynek értékét 300.000 Ft összegben határozta meg. 

 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

 

A tulajdonjog kisajátítás útján történő elvonásának alapvető feltétele (Kstv. 1.§-ának (1) 

bekezdése): Kisajátítással az ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, a törvényben 

meghatározott közérdekű célból, feltételekkel és módon, teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás 

mellett.  

Kisajátítást kérő személye (Kstv. 1.§-ának (2) bekezdése):  

A kisajátítást kérő lehet a:  

− Magyar Állam,  

− helyi önkormányzat,  

− harmadik személy, ha a törvényben meghatározott közérdekű célt megvalósító tevékenységet 

lát el, vagy akit törvény az állam javára, saját nevében, kisajátítást kérőként való eljárásra 

kötelez.  

 

Közérdekű célok köre (Kstv. 2.§-a): 

− honvédelem;  

− nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere; 

− terület- és településrendezés;  
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− kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsoló oktatási, egészségügyi, 

szociális, valamint kommunális hulladékkezelő létesítmény elhelyezése;  

− közlekedési infrastruktúra fejlesztése; 

− energiatermelés; 

− energiaellátás; 

 − bányászat; 

− elektronikus hírközlési szolgáltatás;  

− kulturális örökségvédelem;  

− természetvédelem;  

− vízgazdálkodás; 

- fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű 

erdőtelepítés;  

− építésügyi korlátozások felszámolása; 

 − az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy 

megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése.  

 

A Kstv. 4.§-a közérdekű célonként, külön-külön meghatározza a kisajátítás további feltételeit.  

 

A közérdekű cél megléte esetén, a kisajátítás további feltételei (Kstv. 3.§-a):  

− a közérdekű cél megvalósítása, az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem 

lehetséges, vagy – külön törvény alapján  

– a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött 

létre megállapodás, illetve e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte; 

− az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel – törvényben meghatározott esetben csere 

– útján nem lehetséges;  

− a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha a 

közérdekű cél megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való 

megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna; és 

− a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt 

jelentősen meghaladják. Ennek mérlegelése során a hivatalnak a közérdekű tevékenység 

jelentőségét, így különösen a terület fejlődésére gyakorolt hatását, a tevékenységgel, 

szolgáltatással ellátásra kerülők számát, a foglalkoztatásra gyakorolt hatását és az ingatlan 

jellemzőit kell egybevetnie, kulturális örökségvédelmi érték, természetvédelmi érték esetén 

annak jelentőségét és a tulajdonelvonás arányosságát kell vizsgálnia.  

A termőföld, az erdőterület, védett természeti terület, védetté nyilvánított régészeti lelőhely, 

műemlék kisajátításának, véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés, bányászat 

és honvédelem céljára történő kisajátításnak, valamint külföldi állam vagy nemzetközi 

szervezet tulajdonában álló ingatlan kisajátításának egyéb szabályait a Kstv. 7.§-a tartalmazza. 

 

 Az adásvételi szerződés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni ha:  

− a kisajátítást kérő ajánlatát a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül nem fogadja el, illetve arra nem nyilatkozik, vagy  

− a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen, 

illetve az ingatlan tulajdonjogával összefüggésben per van folyamatban és azt az ingatlan-

nyilvántartásba feljegyezték, illetve bejegyzés alatt áll, vagy  

− a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult lakóhelye, tartózkodási helye, illetőleg 

székhelye ismeretlen, illetve a kisajátítást kérő ajánlatának közlése részükre egyéb 

körülményeik folytán rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna. 

 

 

Kérem, hozzák meg döntésüket. 
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Határozati javaslat:  
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2022. (…) HATÁROZATA 

 

A Kékkút 038/25. hrsz.-ú ingatlan útként használt része tulajdonba vételéről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja a Kékkút 038/25. hrsz-ú 

ingatlan természetben útként funkcionáló, a helyi építési szabályzatban ekként meghatározott 

része tulajdonba vételi szándékát.  

 

Az érintett terület, melynek nagysága 1760 m2 értékeként 300. 000 Ft összeget elfogad, és 

elhatározza, hogy ezen értéken az ingatlan tulajdonosa irányába vételi ajánlatot tesz.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelezze az ingatlan tulajdonosa felé a 

képviselő-testület vételi szándékát.  
 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2022. március 5.  
 
 


