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2. Napirend 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Bánk 100/1 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról 
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2020. (VI.29.) határozatával úgy döntött, 

hogy eljárást indít a 2115. sz. út (Petőfi út) melletti, a Nógrád Megyei Kormányhivatal által NO-

05/KF/UO/00046-13/2020. számú határozattal engedélyezett, a Salgóterv Mérnöki és 

Környezetvédelmi Kft. által 3819 munkaszámon készült tervdokumentáció szerinti járda területének a 

100/1 helyrajzi számú Petőfi út megnevezésű közút megosztásával önálló, külön helyrajzi számú járda 

megnevezésű ingatlan kialakítása, majd az így létrejövő terület önkormányzati tulajdonba kerülése 

érdekében, jövőbeni járdaépítést támogató pályázati lehetőségek kihasználása céljából. 

 

A Bánk 100/1 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról Csóri Miklós földmérő a mellékelt 

RTS/1002/2020 munkaszámú változási vázrajzot készítette, melynek értelmében a Bánk 100/1 

helyrajzi számú, 2 ha 2581 m2 területű országos közút megosztásának eredményeként két külön 

helyrajzi számú ingatlan alakul ki: Bánk 100/3 helyrajzi számú 2 ha 1518 m2 területű országos közút 

és Bánk 100/4 helyrajzi számú 1063 m2 területű járda - jön létre.  

A Bánk 100/3 helyrajzi számú 2 ha 1518 m2 nagyságú terület, mint kivett országos közút továbbra is a 

Magyar Állam tulajdonában marad.  

A Bánk 100/4 helyrajzi számú, 1063 m2 nagyságú járda terület ingyenes önkormányzat tulajdonába 

adását kezdeményezzük a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél.  

 

A földrészlet megosztással és a létrejövő járda önkormányzati tulajdonba adásával járó valamennyi 

költséget (pl. változási vázrajz elkészítése, megállapodás elkészítése, ügyvédi díj, földhivatali eljárás 

díja) az Önkormányzat viseli. 

 

 

Bánk, 2020. november 27. 

 

 

Torma Andrea 

   polgármester 
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…../2020. (…..) határozati j a v a s l a t  

 

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - 

miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi 

határozatot hozom: 

 

A Csóri Miklós földmérő mérnök által RTS/1002/2020. munkaszámon a Bánk 100/1 helyrajzi számú 

földrészlet megosztásáról készített változási vázrajzot, és a vázrajz szerinti földrészletek megosztását 

elfogadom és jóváhagyom az alábbiak szerint: 

• a Magyar Állam tulajdonát képező Bánk 100/1 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról 

Csóri Miklós földmérő által készített RTS/1002/2020 munkaszámú változási vázrajz szerint a 

Bánk 100/1 helyrajzi számú, 2 ha 2581 m2 területű, kivett országos közút megosztásából két 

önálló helyrajzi számú ingatlan jön létre: Bánk 100/3 helyrajzi számú 2 ha 1518 m2 területű 

országos közút és Bánk 100/4 helyrajzi számú 1063 m2 területű járda.  

A Bánk 100/1 helyrajzi számú földrészlet megosztásából létrejövő 100/3 helyrajzi számú 2 ha 1518 m2 

nagyságú kivett országos közút terület továbbra is a Magyar Állam tulajdonában marad.  

Bánk Község Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) 

bekezdés alapján kezdeményezi a Bánk 100/1 helyrajzi számú földrészlet megosztásából létrejövő 

100/4 helyrajzi számú, 1063 m2 nagyságú kivett járda Bánk Község Önkormányzata részére 

ingyenesen, ellenérték nélkül történő tulajdonba adását, tekintettel arra, hogy a járda építés és 

üzemeltetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 13.§ (1) bekezdés 1, 2, 18. pontjában 

meghatározott közfeladatnak minősül. 
Bánk Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy a Bánk 100/1 helyrajzi számú földrészlet e határozat 

szerinti megosztásával járó valamennyi költséget (pl. változási vázrajz elkészítése, megállapodás 

elkészítése, ügyvédi díj, földhivatali eljárás díja) Bánk Község Önkormányzata viseli. 

Bánk Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy a 100/4 helyrajzi számú járda üzemeltetését vállalja. 

 

A Csóri Miklós földmérő által készített RTS/1002/2020 munkaszámú változási vázrajz szerinti 

megosztásához, valamint a megosztást követően létrejövő Bánk 100/4 helyrajzi számú járda terület 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére 

a polgármester jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 


