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A Képviselő-testület 2020. október 28-ai ülésére 
 
 
Tárgy: A Kistarcsa 6816-6819 hrsz-ú ingatlanokat érintő, településrendezési eszközök 
módosítására vonatkozóan megkötött településrendezési szerződés módosítása 
 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Klinkáné Kucsma Katalin 2020. augusztus 11-én kérelmet nyújtott be Kistarcsa Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felé, melyben kérte a tulajdonában álló Kistarcsa 6816-
6819 hrsz-ú ingatlanok (a továbbiakban: „Ingatlanok”) területének átsorolását olyan 
övezetbe Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX.03.) 
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező szabályozási terven, 
amely megengedi az Ingatlanok beépítését.  
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 30/A. § (1) bekezdése alapján, a kért átsorolás és egyes 
településfejlesztési célok megvalósíthatósága érdekében az önkormányzat az érintett felekkel 
településrendezési szerződést köthet. A fentiek alapján a Képviselő-testület a 215/2020. 
(IX.30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Ingatlanok tulajdonosával 
településrendezési szerződést köt, és elfogadta a településrendezési szerződés szövegét.  
 
A településrendezési szerződés rendelkezései alapján a településrendezési eszközök 
módosításának tervezési költsége (bruttó 990.600,- Ft) megfizetésre kerül az Önkormányzat 
számára, és vállalás történik továbbá arra is, hogy településfejlesztési hozzájárulás jogcímén 
további 2.500.000,- Ft összeg is teljesítésre kerül az Önkormányzat részére. Az Ingatlanok 
tulajdonosa a fentiek mellett vállalást tesz arra is, hogy a Kistarcsa külterület 0255 hrsz-ú 
ingatlant (utat) a 0256 hrsz-ú ingatlan (Nagytarcsai út) elágazásától a 6819 hrsz-ú ingatlanig 
tartó szakaszán saját költségén martaszfalttal látja el, és a szükséges tereprendezési 
munkálatokat is saját költségén elvégzi.  
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A településrendezési szerződés aláírását követően az Ingatlanok tulajdonosa kérelmet (1. 
számú melléklet) nyújtott be az Önkormányzat felé, amelyben indítványozta a 
településrendezési szerződés módosítását annak érdekében, hogy a szerződés szerint 
megfizetendő összegek (tervezési díj és településfejlesztési hozzájárulás) költségviselője az 
Ingatlanok tulajdonosa, mint magánszemély helyett az Ingatlanok tulajdonosának 
résztulajdonában álló Klinka-Geo Trans Kft. lehessen, és a költségek 
továbbszámlázása/számlázása is a Klinka-Geo Trans Kft. irányába történhessen. 
 
A költségviselő személyének változása okán a költségviselő személynek szükséges szerződő 
félként belépnie a szerződésbe, és a költségviselésre vonatkozó kötelezettségvállalást 
aláíróként megerősítenie.  
 
A településrendezési szerződés fentiek szerinti módosítása előkészítésre került, amely az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.  
 
Mivel a szerződés lényeges tartalmát érintő módosítás történik, ezért a módosításról a 
Képviselő-testület jogosult döntést hozni. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
Településrendezési szerződést a Kistarcsa 6816-6819 hrsz-ú ingatlanokat érintő, 
településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 

 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 

Kistarcsa, 2020. október 15. 
 
 
 
 

Juhász István 
polgármester 
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