Oroszlány Város Polgármesterének
45/2020. számú határozata

Tárgy:

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

Előkészítő:

Bartalus László városfejlesztési és -üzemeltetési osztályvezető
Óváriné Szeglet Erzsébet vagyonhasznosítási ügyintéző

Jelenleg folyamatban van Oroszlány, Závory Zoltán utca és Káposztás dűlő csatlakozási környezetének
településrendezési terv szerinti ingatlanrendezése érdekében földmérési munkarészek készítése (1.
melléklet). A Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően ajánlattételi felhívást tettünk közzé, a legkedvezőbb
ajánlatot a GEODEMM Bt. tette az alábbiak figyelembevételével.
Tervezés tárgya:
A 20/2006. (X. 11.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat szabályozási és övezeti
helyszínrajza (településrendezési terve) alapján az önkormányzati utak területeit érintő szabályozási
vonalak szerinti ingatlanhatár rendezés megvalósítása érdekében földmérési munkarészek készítése:
1. út kialakítása fekvéshatár módosítással, telekegyesítéssel (Oroszlány, Káposztás dűlő 13275 és
1210/11 helyrajzi számok);
2. út kialakítása telekhatár-rendezéssel (0102/8, 0102/7, 0102/6, 0102/42 helyrajzi számok, továbbá a
0103 helyrajzi számú útterületből (Závory Zoltán utca) a szabályozási vonal által levágott rész önálló
helyrajzi számként történő megjelenítése),
3. út kialakítása telekhatár-rendezéssel (0102/6, 0102/43, 0102/42 helyrajzi számok).
Elvégzendő feladat részletezése:
AD 1. 13275 helyrajzi számú út belterületbe csatolása; a belterületbe csatolt 13275 helyrajzi számú és a
1210/11 helyrajzi számú út összevonása,
AD 2. a szabályozási vonallal érintett ingatlanok (2. és 3. út) művelési ág változással kapcsolatos
földmérési munkarészek készítése (0102/6, 0102/7, 0102/8, 0102/42, 0102/43 helyrajzi számú
ingatlanok)
AD 3. külterületi telekhatár-rendezés (0102/6, 0102/7, 0102/8, 0102/43, 0102/42 helyrajzi számú
ingatlanok), új határvonalak kitűzése.
Az elvégzendő feladatok tekintetében jelenleg a 13275 helyrajzi számú, 1739 m2 területű, kivett közút
megnevezésű ingatlan fekvéshatár rendezéséről (belterületbe csatolásáról) szükséges döntést hozni a
határozati javaslatban foglaltak szerint. A változási vázrajzot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Oroszlány Város Polgármesterének
45/2020. (XI.24.) határozata
az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntésekről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:
Jóváhagyom az oroszlányi 13275 helyrajzi számú, 1739 m2 területű, kivett közút megnevezésű ingatlannak
az előterjesztés 2. melléklete szerinti változási vázrajz alapján történő fekvéshatár módosítását.
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