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A bácsalmási 2371/1 és 2371/2 helyrajzi számú földrészletek telekcsoport újraosztásának ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Bácsalmás Város Önkormányzata önálló pályázóként támogatási kérelmet nyújtott be 2022. 

január 5-én az RRF-1.1.2-21 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra. A 

benyújtott pályázat a jogosultsági kritériumok, majd a szakmai tartalmak ellenőrzését követően a 

Miniszterelnökség RRF Végrehajtási és Közvetlen Uniós Forrás-koordinációs Főosztály 2022. március 18. 

napján keltezett, IKT-2022-902-I1-00000078/0000012 iktatószámú értesítő levelében arról tájékoztatta 

Önkormányzatunkat, hogy a pályázatunk 779.999.998 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés 

feltételeinek teljesítését követően az RRF-1.1.2-21-2022-00089 azonosító számú projekt megvalósítására 

Önkormányzatunk 2022. május 13-án támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökséggel. 

A támogatott projekt 2022.07.01-én megkezdődött és 30 hónap áll rendelkezésre a projekt 

megvalósítására, amelynek első szakaszában a tervezésre és a kivitelező kiválasztását szolgáló közbeszerzési 

eljárás lefolytatására, a második szakaszban a kivitelezésre, a harmadik szakaszban a projekt zárásra, a 

megépült létesítmény használatbavételére, a bölcsőde megnyitására kerül sor. 

A bölcsőde helyszínének kialakítása érdekében a „Csajer” területén telekalakításra (telekcsoport 

újraosztásra) van szükség, amelyre vonatkozó telekalakítási engedélyezési eljárás megindításra került, 

jelenleg Főépítészi jóváhagyásra vár. Jóváhagyás esetén a Földhivatali Osztály ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséhez képviselő-testületi határozathozatal szükséges. 

 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot 

egyszerű/minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

 

Tárgy:  A bácsalmási 2371/1 és 2371/2 helyrajzi számú földrészletek telekcsoport újraosztásának 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzése tárgyában 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete Főépítészi jóváhagyás esetén hozzájárul 

ahhoz, hogy a vonatkozó 623/119/2022. számú változási vázrajz alapján a Bácsalmás belterület 

2371/1 és 2371/2 helyrajzi számú földrészletek telekcsoport újraosztásának ingatlan-

nyilvántartási bejegyzésére sor kerüljön és a kialakuló változások tulajdonjogi bejegyzése 

megtörténjen az alábbiak szerint: 

 

a Bácsalmás belterület 2371/1 helyrajzi számú (1.1082 ha) 15.40 AK értékű legelő és 2371/2 

helyrajzi számú (3.7090 ha) 12.98 AK értékű rét művelési ágban nyilvántartott ingatlanokból 

változatlan tulajdonjogi jogállással 3 db. megváltozott területnagyságú új ingatlan alakul ki: 

  

2371/3 helyrajzi számú 0.3285 ha nagyságú beépítetlen terület,  

2371/4 helyrajzi számú 0.8514 ha nagyságú beépítetlen terület,  

2371/5 helyrajzi számú 3.6373 ha nagyságú 12.73 AK értékű rét  

Németh Balázs polgármester jogosult az ingatlan nyilvántartási átvezetéséhez szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  haladéktalanul. 

 

 Felelős:    Németh Balázs polgármester 

 

 Operatív felelős:  Száhl Imre projektmenedzser 

 

 A határozatról értesül: 
- kivonattal:   1. Németh Balázs polgármester 

    2. Patocskai Ibolya jegyző 

    3. Horváth István Attila pénzügyi osztályvezető 

    4. Száhl Imre projektmenedzser 

 

 

Bácsalmás, 2023. február 16. 

       ………………………………. 

         Németh Balázs 

           polgármester 

 

 




