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15.  El � ter jesztés közterület min � sítés� , valamint házas ingatlanok 
törzsvagyonból való kivonásáról és az önkormányzat vagyonáról és az 
önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor lásáról szóló 
34/2003. (VI .18.) Önk. számú rendelet módosításáról 
El � adó: Miakich Gábor polgármester 
 

 
 Szentendre Város Önkormányzat Képvisel � -testületének 

236/2003. (XI I . 16.) K t. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testülete a törzsvagyon állományából 

rendeletmódosítással kiemeli  
 
- a 4270 hrsz-ú 486 m2 terület�  Pillangó utcából 17 m2-t az Affari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság (1151 Budapest, Kertköz u. 11.) részére értékesít 11.000 
Ft/m2 áron. 

- a Szentendre, Dunakanyar krt 48. szám el
�
tti 3773/2 hrsz-ú 3634 m2 terület�  

közterületb
�
l kb. 295 m2 terület�  háromszöget Valentin János és társai (2000 

Szentendre, Dunakanyar krt. 48.) részére napi forgalmi áron értékesíti. 
- a Szentendre, Rákóczi u. 8. szám alatti 2325 hrsz-ú 296 m2 terület� , lakóház udvar 

megnevezes�  ingatlant a bérl
�
k részére (özv. Kutasi Lászlóné lakás bérl

�
, Puskás 

Vilmosné üzlet bérl
�
) az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megszabott áron 

értékesíti. 
- a Bolgár utca - Kertész utca közötti területen parkoló kialakítása érdekében 

végrehajtandó területcserét érintik a Kossuth u. 30. szám alatti lakóházhoz tartozó, 
önálló 924 hrsz alatt nyilvántartott 766 m2 terüelt�  beépítetlen terület változtatási 
vázrajzban jelölt részletei, valamint a 922/2 hrsz-ú 1311 m2 terület�  beépítetlen 
területnek szintén a változtatási vázrajzban jelölt részei. 

- a 9103/1 hrsz-ú 1775 m2 nagyságú Kisforrás utca elnevezés�  közterületb
�
l 202 m2-t  

- az 1704 hrsz-ú 1387 m2 nagyságú Frangepán utcából kb 185 m2-t. 
 
A Képvisel

�
-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási és adás-vételi szerz

�
dések 

aláírására. 
 
Felel � s:  Polgármester 
Határ id � : 2004. február 28. 

 
 

k. m. f. 
 
Miakich Gábor    s. k.                                                        Szabó Géza  s. k. 
        polgármester                                                                                    aljegyz
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Kapja: 
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 
2. A Képvisel

�
-testület tagjai 

3.     Jogtanácsos - intézkedésre 
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2003. december 17. 
 
Kiss Beatrix 
jegyz

�
könyvvezet

�
 


