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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
A Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 12/2005.(XII.05.) számú rendeletünkkel hatályba léptetett rendezési 
tervünk szerint a 04/13 helyrajzi számú gyepterületre tervezett GKSz-1 övezet 
megközelítése érdekében egy út csatlakozásának kialakítására van lehetőségünk. Az út 
területének jelentős része az önkormányzati tulajdonú 04/13 helyrajzi számú gyep területből 
jönne létre. Egy kis részét, kb. 10-15 m2-t a 04/3 helyrajzi számú (Nádas vendéglő 
területéből) illetve egy kb. 180-200 m2 nagyságú területet pedig Móroczné Herczeg 
Hajnalka magántulajdonában álló 04/7 helyrajzi számú területéből kell igénybe venni.  
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. §. c) pontja 
értelmében a településrendezési terv megvalósítása érdekében közérdekű célra a szükséges 
terület kisajátítható, feltéve, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy 
csere útján nem lehetséges.  
A fentiek értelmében első lépésben Gyulakeszi Község Önkormányzatának, mint kisajátítást 
kérőnek a tulajdonos felé egy vételi ajánlatot kell tennie. Amennyiben a megtett vételi 
ajánlatára a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult a kézhezvételtől számított harminc 
napon belül nem tesz a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésére is alkalmas elfogadó 
nyilatkozatot, úgy kezdeményezhetjük a kisajátítást.  
A pontos területnagyságok megállapításához földmérőt kell megbízni. A terület 
nagyságának ismeretében az ingatlan forgalmi értékét fel kell becsültetni, hogy a vételi 
ajánlat a valós piaci árakhoz igazodjon. A vételi ajánlatot Képviselő-testületi jóváhagyást 
követően küldöm meg a tulajdonosok részére.    
A kisajátítást követően további költségeink lesznek a termőföld művelésből való kivonása, 
az út területének kialakítása, állami közúthoz történő csatlakozás miatt az út tervezése, 
engedélyeztetése, építése miatt.   
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni 
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
rendezési tervben foglaltak megvalósítása érdekében 
kezdeményezi a tulajdonát képező 04/13 helyrajzi számú 
külterületi ingatlan megközelítésére szolgáló út kialakításának 
előkészítését.   
Megbízza a polgármestert az út kialakításhoz szükséges terület 
mértékének megállapításához a földmérői munkák, továbbá a 
tulajdonszerzés érdekében a vételi ajánlat elkészítéséhez 
szükséges ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésének 
megrendelésével.  
 
Határidő: 2017. október 25.  
Felelős:  polgármester 
 

 
Tapolca, 2017. október 02. 
 
                     Szennyainé Kovács Veronika 
          polgármester 


