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K i v o n a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2017. november 30-án megtartott nyílt ülésén az alábbi határozatot hozta 

 

 

 

162/2017. (XI. 30.) határozat  

Jászszentlászló-Csengele összekötő út 

nyomvonalának rendezése 

H a t á r o z a t  

 

 

 

1./ Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 

a  Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése 

érdekében elkészített, a jászszentlászlói 056/4 hrsz.-ú, 040/3 hrsz.-ú, 040/17 

hrsz.-ú, 040/19 hrsz.-ú, 040/35 hrsz.-ú, 040/37 hrsz.-ú, 040/39 hrsz.-ú, 

040/41 hrsz.-ú, 040/43 hrsz.-ú, 040/44 hrsz.-ú, 040/46 hrsz.-ú, 040/47 hrsz.-

ú, 040/48 hrsz.-ú ingatlant érintő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kiskunhalasi Járási Hivatala által, 2017. május 26. napján 16/161/2017. 

számon záradékolt változási vázrajz szerinti - a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala 800.086/14/2017. számú 

jogerős határozatával engedélyezett - telekalakításhoz (megosztáshoz).  

 

2./ A telekalakítás során Jászszentlászló Község Önkormányzata 

településfejlesztés céljára megvásárolja Zsibrita Lászlóné 6133 

Jászszentlászló, Rákóczi utca 31. szám alatti lakostól, a tulajdonát képező 

jászszentlászlói 040/19 hrsz.-ú szántó, erdő, kivett út megnevezésű, 3 ha 

3108 m2 területű külterületi ingatlanból 6013 m2 nagyságú ingatlanrészt, 

350.000,-Ft, azaz Háromszázötvenezer forint vételárért.  

 

A telekalakítás során Jászszentlászló Község Önkormányzata megvásárolja 

településfejlesztés céljára Balázs Károly 6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 

15. szám alatti lakostól, a tulajdonát képező jászszentlászlói 040/17 hrsz.-ú 

ingatlan b) alrészletű, út megnevezésű, 1147 m2 területű részét, valamint a 

jászszentlászlói 040/41 hrsz.-ú ingatlan b) alrészletű, út megnevezésű, 819 

m2 területű részét, összesen 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint vételárért. 

 

Az ingatlanvásárlás forrása Jászszentlászló Község Önkormányzatának 

2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II.24.) Önkormányzati 

rendelet Általános tartalék előirányzata.  

 

Egyebekben a telekalakítás során értékkiegyenlítés nem történik, vagyis a 

telekalakítás (megosztás) után kialakuló ingatlanok vonatkozásában 



 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat, valamint a telekalakításban érintett 

ingatlanok tulajdonosai egymással szemben értékkiegyenlítésre nem 

tartanak igényt, mivel a telekalakításra (megosztásra) a Jászszentlászló-

Csengele összekötő út megépítése óta fennálló birtok- és használati 

viszonyoknak megfelelően kerül sor. 

 

3./ Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kiskunhalasi Járási Hivatala által, 2017. május 26. napján 16/161/2017. 

számon záradékolt változási vázrajzot, a vázrajzon alapuló Telekalakításról 

szóló megállapodást, valamint ahhoz kapcsolódó valamennyi okiratot 

aláírja. 

 

A telekalakítással összefüggésben felmerülő valamennyi költségeket, így az 

ingatlan-nyilvántartási eljárással összefüggésben felmerülő igazgatási 

szolgáltatási díjat is Jászszentlászló Község Önkormányzata tartozik 

megfizetni. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

Kivonat hiteles: 

Jászszentlászló, 2017. december 11. 

 

 

 

 

Nagy András  

polgármester 


