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Elóterjesztés
A Képviseló-testület 2016. március 29-i ülésére,

TárgyI sára-fa Bt. (Bácsalmás, 6430 szabadság u, 17.)szám alatti vállalkozás kérelme

Ti§ztelt KépViselő{estület

A sára-fa Bt 2016, február 16-án kérelemmel fordult az önkormányzathoz, me|y
kéíelmet és mellékleteii előterjesztésemhez mellékelek,

A Vállalkozó kérelmében előadja, hogy a Mé|ykút belterület 239214, he|Y4zi számú
ingatlanon kefenélkúli technológiájú, felépítmény nélkúli autómosót, a 239213. he|Yajzi
számon vizsgabázist kíVán létesíteni.
A két üzem működéséhez szi]ksége lenne arra, hogy Mélykút Város Önkormányzat
tulajdonát képező Mélykút belterüIet 239217 - helY{zi számú ingatlant az autómosó és a
Vizsgabázis használata során a Várakozó gépjármúvek íorgalomba vegyék, ]]]etve röVid ideig
válakozzanak rajta, Amennyiben az önkormányzat hazz\áfulna a használathoz, akkor
§zilárd burkolattal látná el a használatba vett szakaszt,

Mélykút 2392/7 helyrajzi számú Mélykút Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan
jogállása, besorolása:
A 239217. helyrajzi szárnú ngatlan 997 m2 nagyságú k Vett közterü|et, számviteli
szempontbó] az ingatlan a kor átozottan for9alomképes ingatlanként Van nyilVántartva,
A nemzet] Vagyonró] szó|ó 2a11. éVl cxcvl Törvény 3 § (1) bekezdés 6, pont]a szer]nt
koílátozottan íorgalomképes vagyon: a nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti Vagyon, amelyról törvényben, illetve - a helyi
önkormányzat tulajdonában álló Vagyon esetében - törvényben Vagy a helyj önkolmányzat
rendeletében meghatározott fe|tételek §zerint lehet rendelkezni,
Ugyanezen törvény 5, § (3) bekezdése szerinti
(3) A helyi önkormányzat kizáróIagos tulajdonát képező nemzeti Vagyonba tartoznak

a' a helyi közutak és műtárgya]k,
b' a helyi ónkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,

Az önkormányzat tu|ajdonában álló Vagyonnal rendelkezés §zabályairól szóló 19122012.
(Vl1,15) önkormányzati rendelet 

'zabá|yazza 
az önkormányzati vagyonra Vonatkozó

szabályokat, A rendelet ll. fejezetének 8. §-a alapján az Önkormányzaiot megjlletik mindazok
a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve
terhelik, A (2) bekezdés szerjnt a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, a
szolgalmi joggal kapcsolatos szabályok nincsenek külön le§zabályozva_

A szolgalmijog

A PTK 5:160 §-a §zelint a telki szolgalom alapján az ingatlan mjndenkori birtokosa átjárás,
vízellátá§, vízelvezés, pince létesítése, Vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása
céljára Vagy az ingatlan mindenkori birtokosa számára elónyös más hasonló célra más
ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a másik
ingatlan birtoko§a a jogo§ultságából egyébként folyó valamely ma9atartástól tartózkodjék,
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A PTK 5:161. §-a szerinti a telki §zolga|om szerzódéssel Va|ó létesítésére az lngatlan
haszonélVezetének alapítására Vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni,
A te|ki szolgalom keletkezésének egyik módja a szezódés, amely lehet ingyenes vagy
vis§zterhes, Mindkét e§etben a jogot ingatlan nyilvántartásba be ke|| jegyeztetni,

Kérem a Tisztelt Képviselőiestületet, hogy döntsön arról, hogy a Sára-fa Bt által benyújtott
kérelemme|;

- egyetért, és szolgalmijogot enged alapítani,
- egyetért, és szolgalmijog nélkül hozzájárul az ingatlan ha§ználatához,
- elutasítja,

Mé|ykút, 2016, március 1,
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'A" határozat javaslat

/2016 {tl1,1o) Kt, számú HATÁRoZATI-JAVASLAT
Sára-fa Bt (Bácsalmás, 6430 szabadság u,
17.) szám alatti Vállalkozás kérelme

/2016,(ll1,10) Kt, számú
sáraja Bt (Bácsalmás, 6430 Szabad§ág u.
17,) szám alatti Vállalkozás kérelme

1, Mé|ykút Város Önkormányzatának Képviseló-
testúlete hozzájárul szolgalmi jog a|api|ásához - az
önkormányzat tulajdonát képező Mélykút belterúlet
239217, he|y(Ezi számú ingatlanon, A szolgalorn célja
gépkocsi forgalom é§ gépjármúVek röVid idejú
parkolása.
2. lMélykút Város Önkormányzat Képviselő testúlete
a szolgalmijog értékét .,..,., Ft-ban állapítja meg.
3, Níélykút Váíos Önkormányzat Képvi§elő-testülete
hozzaáru| a 239217 - he|yrcjzi számú ingatlanra a
szolgalmi jog bejegyzéséhez, annak kikötéséVe1 hogy
a szolgalmi jog alapításáVal, bejegyzésével
kapcsoJatos összes kö]t§éget a Sára_fa Bt Bácsalmás,
6430 Szabadság u, 17, szám alatti Vállalkozást terheli,
4, NiélykútVárosÖnkormányzatKépViselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jog
bejegyzéséVe kapcsolatos megá apodás
megkötésére Valamint a szükséges dokumentumok

,,B" határozat javaslat

HATARoZATl-JAVASLAT

/2016,(lll,10) Ki, §zámú HATÁRoZATI_JAVASLAT
sára{a Bt (Bácsalmás, 6430 Szabadság u
,í7.) szám alatti vállalkozás kérelme

Mélykút Város Ónkormányzalának KépViselő_testülete
hozzájárul szolgalmi Jog a|apítása nélkül az
önkormányzat tUlajdonát képezó Mélykút belterület
239217. helyra)zi §zámú in9atlan használatához,
melynek célja 9épkoc§i forgalom és gépjármúvek
fóvid idejű parkolása,

,,c" határozat javaslat

Mélykút Város Önkormányzatának Képvi§eló-testülete
nem járul hozzá az önkormányzat tulajdonát képezó
N.4é ykút belterület 239217. he|Yajzi szárnú ingatlan
használatához, melynek célja gépkocsi forgalom és
gépjárnrúVek róvid idejű palkolá§a,
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Sára-fa bt
6430
Bác§almás szabádság u l7.
T:+3ó30-852ó37l

Polgármesteri Hivatal Mélykút
Mélykút Petőfi Tér 1.

Tisztelt Cím!

A §fua-ía bt. (Bácsalmás 6430 szabadság u l7) önkiszolgáló autómosó és múszaki vizsgabráais
létesitését tervezi.

Az bajorországi EHRLE cég átal gyártott kefenélküli technológiájú, felépítnény nélküli
( 3l212012.(xl.8.)Korm. Rendelet 2. mellékletének 9, pontja én€lmében,- valamint az érintett
Épitésügyi Hatóság szerint nem építési engedély köteles ) autómosó Mélykút 239214 hely.ajzi
számú íirlüészleten létesül, a mellékelt térképkivonat-helyszínrajzon jelőlt helyen,

^z 
emlitett telck északi oldalán húzódö 239717 lrelysziruajzi szűIrú önkományzati tulajdooban

lévő telek az autómosó használatba vételéig gépkocsi forgalomra is alkalmas szilrfud burkolatot
- térkövet - kapna melyet bejárónak - ennek elófeltétele a Magyer Közút Nonproíit Zrt. Bác§-
Ki§kutr M€ryei Igizgatóság közútkezelői hozzájárulá§r- illetve a várakozó gépjátművek óvid
idelyű palkolására lehetne használni,

Az említett létesítési terv beterje§ztésével kérjük a Tisztelt cimet, hogy hozzájárulásukat megadni
szíveskedjenek.

Scgítő ügyintézésüket előIe is köszönjtik!

Bácsalmás, 2016.02. l5.

melléklet: autómosóval megielölt térképmásolat

r, J/ 7'
<J_é-ZL("Ct--,-

Tisáelettel: FáthFerenc



Sára-fa bt
6430
Bác§almá§ szabad§ág u l7.
T:+3ó30-852637l

Polgármesteri Hivatal Mélykút
Mélykút P€tőfi Tér l.

Tiszt€lt Cím!

A Srira-fa bt. (Bácsalmris 6430 Szabadság u l7) önkiszolgáó autómosó és míiszaki vizsgabáeis
létesíté§ét tervezi.

Az bajororsági EHRLE cég által gyláíott kefenélküli technológiájú, íelépitmény nélküli
( 312120l2.(xl.8.)Korm. Rendelet 2. mellékletének 9. pontja értelmében,- valamint az érintett
Epítésügyi Ható§ág szerint nem építési engedély köteles ) autómosó Mélykút 239214 helyrajzi
szrimú földrészleten létesül, a mellékelt térképkivonat-helyszinrajzon jelólt helyen,

Az €mlített telek északi oldalán húzódó 239717 helyszínrajzi szrimú önkormányzati fuIajdonban
lévó telek az autómosó ha§ználatba vételéig gépkocsi forgalomra is alkalmas szilárd burkolatot

térkövet - kapna melyet bejárónak - ennek előfeltétele a Ma§/ar Közút Nonproíit zrt. Bác§-
Ki§kun Me§/ei Igazgató§ág közútkezelői hozzájárulása- illewe a várakozó gépjármúvek rövid
idelyú parkolására lehetne használni,

Az említett létesítési terv beterjesáésével kérjük a Tisztelt Címet, hogy hozájárulásukat megadni
szíveskedj enek,

Segíló ügyintézésüket elöre is köszönjük!

Bácsalmás. 20l6.02.t5.

.,l1",7-
Tisáelettel: FáthFerenc
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