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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. január 26-i ülésre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Domokos Mihály Békés, Lengyel Lajos utca 1. sz. alatti lakos, mint a békési 5628 hrsz-ú 
üzlet megjelölésű Békés Kossuth utca 8. sz. ingatlan tulajdonosa kérelmet nyújtott be a 
Földhivatalhoz. Kérte, hogy Békés Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5626 hrsz-ú 
ingatlanra (általános iskola) vonatkozó gyalog és gépjármű bejárási út szolgalmi jog bejegyzés 
elmaradásának kivizsgálását, valamint az eredeti állapot szerinti visszaállítását.  

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a Gyulai Körzeti Földhivatal Békési 
Kirendeltsége által 2012. január 03-án felvett jegyzőkönyv, valamint az ahhoz kapcsolódó 
térképek másolatát. A jegyzőkönyvből megállapítható, hogy az érintett ingatlanokon 1949 óta 
számos telekhatár-rendezés, összevonás, helyrajzi szám változás következett be. A régi 
telekkönyvi betétek alapos áttanulmányozását követően megállapítható, hogy a Földhivatal 
elődje, a Békési Telekkönyvi Hatóság adminisztrációs hibájából következően a telekhatárok 
rendezése során a nyilvántartásban nem került átvezetésre, a kérelem tárgyát képező – az 5628 
hrsz-ú Kossuth utca 8. sz. ingatlan javára, és az Önkormányzat tulajdonát képező 5626 hrsz-ú 
iskola terhére bejegyzett – bejárási szolgalmi jog. A hiba orvoslásához - a szolgalmi jognak az 
eredeti állapot szerinti visszaállításához - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
hozzájárulása szükséges, mivel a hiba bekövetkezésének időpontjában még a Magyar Állam volt 
a teherrel érintett ingatlan tulajdonosa. A rendszerváltáskor történt vagyonátadásnak 
köszönhetően jelenleg a város az érintett ingatlan tulajdonosa, így a képviselő-testület jogosult a 
hozzájárulás megadására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 107. §-a értelmében: 

„ 107. § A helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik 
mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, 
terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.” 

Tekintettel arra, hogy az 5626 hrsz-ú ingatlan a korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgyak körébe tartozik, így az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. 
(XII. 15.) számú rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület engedélyezheti a 
szolgalmi jog bejegyzését. Az SZMSZ 18. § (3) bekezdés b) pontja szerint önkormányzati 
vagyon megterheléséhez a Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges. 

A szolgalmi jog bejegyzése – a Képviselő-testület estleges hozzájárulása esetén – eljárási 
vagy egyéb költségvonzattal nem jár, a Földhivatal – testületi hozzájárulás esetén – saját 
hatáskörben orvosolja a hibát. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a melléklet jegyzőkönyv áttanulmányozását, az 
előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  



2. 

Határozati javaslatok: 

Békés Város Képviselő-testülete 

1. Domokos Mihály (Békés, Lengyel Lajos utca 1. sz. alatti lakos) kérelmére – a Békés 
Megyei Kormányhivatal Gyulai Körzeti Földhivatalának Békési Kirendeltségén 2012. 
január 3-án történt egyezetés alapján – hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező 
tulajdonát képező Békés, 5628 hrsz-ú ingatlan javára, a Békés Város Önkormányzata 
tulajdonát képező Békés, 5626 hrsz-ú ingatlan terhére a gyalog és gépjármű bejárási 
út szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba, és ezáltal a 
korábban bekövetkezett adminisztrációs hiba kijavításra kerüljön,  

2. felhatalmazza polgármesterét az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására, 
nyilatkozatok megtételére. 

 

Határid ő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 
Békés, 2012. január 17. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 
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Pénzügyi ellenjegyző 

 
 

 
 
















