
Vác Város Önkormányzat 
13/2002.(VII. 23.) sz. rendelete a 6386/1, 6386/2 és a 6384/1  hrsz-ú  

földrészletek törzsvagyonba vonásáról 
 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint az Önkormányzat 
tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló - többször 
módosított - 21/1994. (VI. 13.) rendeletében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

1. § 
 
A Képviselő-testület a MEGÉR-TELEK Ingatlanforgalmi Kft. Esztergom által 
térítésmentesen felajánlott Törökhegy dűlôben lévô 6384/12, 6396, 6387 hrsz-ú 
ingatlanjainak megosztásával a 6320 hrsz-ú út, Rendezési Tervnek megfelelô 
szélesítéséhez szükséges, megosztásban 6386/1 hrsz-ú 84 m2 és 6386/2 hrsz-ú 172 m2 
földrészletekként jelölt,  valamint a Képviselő-testület 63/2001. (IV.23) sz. 
határozatával már elfogadott  6384/1 hrsz-ú 426 m területeket a korlátozottan 
forgalomképes vagyonába sorolja. 
 
 
 

2. § 
 
E rendelet a kihírdetését követően 2002. július 9. napján lép hatályba, kihírdetéséről a 
jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik. 
 
 
Vác, 2002. július 15. 

 
 
 
 

Csereklye Károly sk. 
alpolgármester 

polgármesteri jogkörben 

dr.Kovács Tibor sk. 
jegyzô 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



I N D O K O L Á S : 
 

MEGÉR-TELEK Ingatlanforgalmi Kft. Esztergom, képviseletében Sóron Tibor 
ügyvezetô az Önkormányzat Építéshatósági Osztályánál kezdeményezte a 
Törökhegy dűlôben lévô 6384/12, 6386, 6387 hrsz-ú tulajdonát képező ingatlanjaik 
telekalakítását.  
Az Építési Osztály a 7/94/2002. sz. alatt, az érvényes rendezési tervnek megfelelôen, 
a jelölt ingatlanok telekalakításához a hozzájárulását a következô kikötéssel adta 
meg: a megosztással érintett ingatlan telekhatárával határos 6320 hrsz-ú út a 
rendezési terv szerint kiszélesítésre kerül. Ezért a 6384/12, 6386, 6387  hrsz-ú 
ingatlanok megosztása csak úgy lehetséges ha az út szélesítéséhez szükséges 
területrész leválasztásra kerül.  
A telekalakítás után visszamaradt 6386/1 hrsz-ú 84 m˛ és 6386/2 hrsz-ú 172 m˛ 
összesen: 256 m˛ nagyságú földrészleteket ingyenesen átadja az Önkormányzat 
tulajdonába, a 6320 hrsz-ú út RRT szerinti kialakításához. 
Ezen a területen Tisztelt Képviselő-testület 63/2001.(IV.23) sz. határozatával már 
jóváhagyta Katona Tibor által az Önkormányzat részére térítésmentesen felajánlott 
6384/1 hrsz.-ú 426 m˛nagyságú területet. 
A felajánlott 6384/1 hrsz-ú 426 m˛ kivett terület jelenlegi tulajdonosa azonban már a 
MEGÉR-TELEK Ingatlanforgalmi Kft. Esztergom. 

 
 
 
A másolat hiteles. 
A rendelet kihírdetése  és a lakosság közzététel útján való értesítése 2002. július 
23-án megtörtént. 
 
 
dr.Kovács Tibor  
jegyző 
 


