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Iktatószám: 128-102/2022. 
Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

Előterjesztés 
2022. augusztus 30-i rendes nyílt ülésére 

 
Tárgy: A Tordas belterületén fekvő 9 hrsz., 117 hrsz., 598 hrsz., 
földrészleteket érintő telekalakítással és átvétellel kapcsolatos 
döntés (Szabadság út, Köztársaság út, Petőfi utca járda) 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2021. (X. 26.) határozatában úgy 
döntött, hogy a Magyar Közút kezelésében lévő járdát át kívánja venni.  
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Földhivatali Osztálya határozatban 
engedélyezte a Tordas 9 hrsz.-ú, a 117 hrsz.-ú és az 598 hrsz.-ú ingatlanok megosztását.  
 
A képviselő-testület 2022. július 27-én a 132/2022. (VII. 27.) határozatában döntött arról, 
hogy a telekalakítás után kialakuló 9/1, 9/2, 9/3, 117/1, 117/2, 117/3, 598/1, 598/2, 598/3 
helyrajzi számú helyi közút járdaként funkcionáló ingatlanok tulajdonjogát Tordas Község 
Önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján térítésmentesen tulajdonába kívánja venni. 
 
Laczkó Anita a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki munkatársa jelezte. hogy a 9/2, 117/2, 
598/2 hrsz.-ú ingatlanok az országos közút kezelésében maradnak, ezért azokat ki kell venni a 
határozatban lévő felsorolásból.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 
hozza meg. 
 
A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 
 
Tordas, 2022. augusztus 16. 
 
        dr. Zay Andrea 
              jegyző 
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

.../2022. (VIII. 30.) határozata 
a Tordas 9, 117 és 598 hrsz.-ú ingatlanok megosztásának jóváhagyásáról és az 

önkormányzati tulajdonba vételüknek elhatározásáról szóló 117/2021. (X. 26.) határozat 
módosításáról 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tordas Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2021. (X. 26.) határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, mint vagyonkezelővel történt egyeztetést 
követően a Tordas 9, 117 és 598 hrsz.-ú ingatlanok megosztásának költségeit vállalva, 
annak megosztását határozza el. 
 

2. A telekalakítás után kialakuló 9/1, 9/3, 117/1, 117/3, 598/1, 598/3 helyrajzi számú 
helyi közút járdaként funkcionáló ingatlanok tulajdonjogát Tordas Község 
Önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján térítésmentesen tulajdonába kívánja venni. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg és a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 1.-nél járjon el. 
 

4. Tordas Község Önkormányzata vállalja az átminősítéssel, ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéssel felmerült költségeket és nyilatkozik a településrendezési eszközök 
esetleges módosításáról. 
 

5. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2022. (VII. 27.) határozatát 
visszavonja. 
 
 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 


