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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. március 25-ei ülésén 

28/2015. (III. 25.) Kt. számú határozatával elfogadta a 2015-től 2019-ig terjedő időszakra 

vonatkozó Gazdasági Programját, melyben a fejlesztési célok között megfogalmazásra került, 

hogy az önkormányzat összközműves építési telkeket kíván kialakítani. 

Ennek érdekében az elmúlt időszakban részben az ITS kapcsán, részben attól függetlenül a 

VÜMESZ munkatársaival részletesen áttekintettük a vagyonkataszterben szereplő 

önkormányzati ingatlanokat. Ennek kapcsán kerestük azokat a lehetőségeket, hogy hol lehetne 

a legnagyobb önkormányzati érdekeltséggel lakóterületeket kialakítani. Sajnos elég kevés 

olyan terület van, ahol nagyobb számban találhatók önkormányzati ingatlanok. 

A legkedvezőbb adottságú terület ilyen szempontból a Móricz Zsigmond utca mögötti terület 

déli része, mivel itt kb. 30 telket lehetne kialakítani. A terület nagy része önkormányzati 

tulajdonban van, mindössze 3 magántulajdonú ingatlan ékelődik közé. (1. sz. melléklet: 

Helyszínrajz a tulajdonviszonyokról) Az ingatlanok jelenleg szántóként funkcionálnak, de 

belterületi besorolásúak, tehát nem kell belterületbe vonni azokat. Kedvező, hogy az érvényes 

rendezési terv is lakóterületként szabályozza a területet. (2. sz. melléklet: Szabályozási terv) 

Annak érdekében, hogy az előkészítési munkákat megkezdhessük, javaslom, hogy hozzon 

döntést a Képviselő-testület ennek a területnek a lakóterületként történő kialakításának a 

megindításáról. 

A kialakítás módjára elsősorban a korábban a Sipőcz István utca meghosszabbítása kapcsán 

elfogadott projektszerű – az érintett magántulajdonosok együttműködésével történő – 

megvalósítást javaslom azzal, hogy amennyiben valamely tulajdonos nem kíván a projektben 

részt venni, annak a területére tegyünk vételi ajánlatot 1.000 Ft/m2 vételáron történő 

megvásárlásra. 

 

A Képviselő-testület 95/2016. (VI. 23.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Sipőcz István 

utca folytatásában a közterület kialakítása érdekében a 2399/6 hrsz-ú ingatlanból 141 m2 

területű ingatlanrészre 1.000,- Forint/m2 vételáron vételi ajánlatot tesz a tulajdonosok részére. 

A vételi ajánlatot a tulajdonosok június 28-án átvették, de arra sem a rendelkezésre álló 30 

napon belül, sem az előterjesztés készítésének időpontjáig nem reagáltak. A többi érintett 

tulajdonos több alkalommal érdeklődött az önkormányzatnál és sürgetné a kialakítás 

lehetőségét. 

A 95/2016. (VI. 23.) Kt. határozat 3. pontjában az alábbi döntés született: 

„Amennyiben a vételi ajánlatot tulajdonosok nem fogadják el, úgy az önkormányzat újra 

döntsön a Sipőcz István utca meghosszabbításának lehetőségéről.” 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján a Sipőcz István u. 

meghosszabbításával kapcsolatos további teendőkről a döntést meghozni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (IX. 28.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Móricz 

Zsigmond utca mögötti terület déli részén lakóterületet alakít ki. 

A kialakítás módjára elsősorban a korábban a Sipőcz István utca meghosszabbítása 

kapcsán elfogadott projektszerű – az érintett magántulajdonosok együttműködésével 

történő – megvalósítást preferálja.  

Amennyiben valamely tulajdonos nem kíván a projektben részt venni, annak a 

területére vételi ajánlatot tesz a tulajdonosok részére 1.000 Ft/m2 vételáron történő 

megvásárlásra.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett 

ingatlantulajdonosokkal a szükséges egyeztetéseket, tárgyalásokat folytassa le, az 

együttműködési megállapodást kösse meg, szükség esetén a vételi ajánlatot tegye meg, 

az adásvételi szerződést kösse meg. Az 1. pontban foglaltak megvalósítását követően 

annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2016. december 31. 

 

Jánossomorja, 2016. szeptember 15. 

 

        Lőrincz György s.k. 

               polgármester 


