
1

KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. december 09-i  üléséről készült jegyzőkönyvéből

22/b)	Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
	Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
782/2008. (XII. 09.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.	az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-ban, valamint - a többször módosított - Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 21/2002. (VIII. 15. ) Önk. sz. rendeletének 39. §-ban foglaltak szerint az építési szabályzatban és a szabályozási tervben meghatározott településrendezési célok megvalósítására az Önkormányzat, mint elővásárlásra jogosult javára fenntartja elővásárlási jogát
039/34 hrsz-ú ingatlanra
hosszútávú településrendezés céljából
az alábbi indokok alapján:
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-a, valamint Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló többször módosított 21/2002. (VIII. 15. ) Önk. sz. rendeletének 39. §-a felhatalmazása alapján Szentendre város hosszútávú településrendezési céljai – a terület-felhasználása és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme - megvalósítása érdekében
	felkéri a Jegyzőt, hogy az elővásárlási jog fenntartásáról, valamint az ingatlan ismert tulajdonosainak tájékoztatásáról (a határozat közléséről) gondoskodjon;
	a Képviselő-testület jelen határozata ellen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3), illetve 11. § (3) bekezdése alapján jogorvoslatnak lehet helye.  

Jelen határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Bíróságtól  (cím: 1145 Budapest, Thököly út 97-101.; Postacím: 1443 Pf. 175.) keresettel  lehet kérni, a határozat közlésétől számított 30 napon belül.  A pert az Önkormányzat ellen kell indítani. 

Felelős:     Polgármester
Határidő:  azonnal
	
K. m. f.
	dr. Dietz Ferenc  s. k.	dr. Molnár Ildikó s. k.
	polgármester	jegyző

Kapja:
1.  Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár  
2.  A Képviselő-testület tagjai – Weboldalon
3.  Főépítész- intézkedésre    
  Közzétéve az F/Közös/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:
2008. december 15.

Ancsin  Mária
jegyzőkönyvvezető

