
 „A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

313/2009.(VIII.28.) K.t. sz. h a t á r o z a t : 
 

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1.) dönt a Középdűlő utca útépítéséről és ennek érdekében az alábbi nem önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok megjelölt területrészeinek kisajátítást pótló adás-
vételi szerződések megkötésével történő megszerzéséről, ennek hiányában a 
kisajátítási eljárás kezdeményezéséről: 

 

Helyrajzi szám: Cím: Művelési ág: 
Ingatlan 

összterü-
lete (m2): 

Kisajátítandó 
területnagyság 

(m2): 

belterület 8205. Szentesi út 96. 

Kivett  
lakóház udvar, 
gazdasági épü-

let 

1639 391 

belterület 8224. Szentesi út 98. Kivett  
lakóház udvar 962 52 

belterület 8251/1. Kertészház u. 
10. 

Kivett  
lakóház udvar, 
gazdasági épü-

let 

4282 433 

belterület 8251/2. Kertészház utca Kivett beépítet-
len terület 734 80 

belterület 8251/3. Kertészház utca Kivett beépítet-
len terület 734 79 

belterület 8252. Középdűlő u. Kivett beépítet-
len terület 2039 209 

belterület 8254. Középdűlő u. Kivett beépítet-
len terület 696 144 

belterület 8255. Középdűlő u. Kivett beépítet-
len terület 718 152 

belterület 8258. Középdűlő u. Kivett beépítet-
len terület 736 155 

belterület 8259. Középdűlő u. 2. Kivett  
lakóház udvar 719 118 

belterület 8260. Középdűlő u. 4. Kivett  
lakóház udvar 834 115 

belterület 8265. Park u. 8. 

Kivett 
Lakóház, ud-

var, gazdasági 
épület 

1382 40 

belterület 8266. Középdűlő utca Kivett beépítet-
len terület 528 15 

belterület 8268/24. - Kivett beépítet-
len terület 1540 14 
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belterület 8298. Kertészház u. 
12. 

Kivett 
Lakóház, ud-

var, gazdasági 
épület 

5577 530 

belterület 8299. Középdűlő utca Kivett beépítet-
len terület 1753 186 

belterület 8307. Park utca Kivett beépítet-
len terület 1402 220 

belterület 8320/1. - Kivett beépítet-
len terület 3099 1005 

belterület 8320/15. - Kivett beépítet-
len terület 6774 950 

belterület 8321. Középlaki utca Kivett udvar 662 662 

belterület 8348. Középlaki u. 44. Kivett  
lakóház, udvar 1713 224 

belterület 8383/1. Kerek tó utca Csatorna 4948 16 

belterület 8383/10. Kerek tó utca Kivett beépítet-
len terület 3675 507 

belterület 8385/1. Kerek tó utca Szántó 17983 461 

belterület 8418/2. Középdűlő utca Kivett  
lakóház, udvar 855 132 

belterület 8420. Középlaki u. 46. Kivett  
lakóház, udvar 882 218 

belterület 8421. Középlaki utca Kivett beépítet-
len terület 330 330 

belterület 8422. Középdűlő utca Kivett beépítet-
len terület 1550 356 

belterület 8423. Középdűlő utca 
Kivett  

gazdasági épü-
let, udvar 

3365 140 

belterület 8452/1. - Gyümölcsös 18075 380 

belterület 9295/31. - Kivett beépítet-
len terület 691 691 

belterület 9296. Középdűlő utca Kivett  
lakóház, udvar 600 600 

belterület 9297. Dessewffy u. 1. Kivett  
lakóház, udvar 478 478 

 
A kisajátítás alapja és jogcíme az ingatlanoknak a kisajátításról szóló 2007. évi 
CXXIII. tv. 2. §-ának c) pontjában foglalt terület- és településrendezés célra tör-
ténő felhasználása, 

 
2.) kijelenti, hogy az ingatlan megszerzéséhez szükséges fedezetet, 40.390.000,- 

Ft összeget biztosítja 2009. évi költségvetésében a pályázati és egyéb tartalék-
keret terhére, annak összegét a költségvetési rendelet soron következő módosí-
tásával átcsoportosítja, 

 
3. felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítást pótló adásvételi szerződések, to-

vábbá a kisajátítási eljárás kezdeményezésére, a kérelmek aláírására. 
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Felelős: Bagi László osztályvezető a terület biztosítás műszaki előkészítéséért, 
az adásvételhez, illetve a kisajátítási eljárás megindításához szükséges 
iratok biztosításáért, 
Simonné Dr. Kürti Katalin osztályvezető, vezető jogtanácsos az egyez-
tetések lefolytatásáért, megegyezés esetén a kisajátítást pótló adás-
vételi szerződések előkészítéséért, kisajátítási kérelmek előterjesztésé-
ért, a kisajátítást kérő képviseletéért,  

  Miszlai József osztályvezető, a pénzügyi forrás biztosításáért 
Németh Béla polgármester a kisajátítást pótló adásvételi szerződések 
aláírásáért és a kisajátítási kérelmek aláírásáért. 

Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen folyamatos 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Németh Béla sk.                  Kovács György  sk. 
    polgármester                               aljegyző” 
 


	Felelős: Bagi László osztályvezető a terület biztosítás műszaki előkészítéséért, az adásvételhez, illetve a kisajátítási eljárás megindításához szükséges iratok biztosításáért,

