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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Kistarcsa 3144/37 hrsz-ú és 3144/35 hrsz-ú ingatlanok tulajdonba vétele 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2020. (I. 29.) sz. határozatával 
tudomásul vette a Kistarcsa 3144/7 hrsz-ú ingatlanon létesítendő iskoláról és egyéb fejlesztési 
tervekről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Kistarcsa 3144/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, a Magyar Állammal és tulajdonosi jogainak 
gyakorlójával, az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (jelenleg: Országos Kórházi 
Főigazgatóság) tárgyalásokat folytasson az ingatlan tulajdonjogáról és használatáról. 
 
A tárgyalások eredményeképpen a 3144/7 hrsz-ú ingatlan megosztásra került (1. számú 
melléklet: változási vázrajz), abból többek között kialakult az iskolának helyet adó, állami 
tulajdonban maradó 3144/36 hrsz-ú ingatlan és szintén a Magyar Állam tulajdonában álló, a 
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház vagyonkezelésében maradó 3144/33 és 3144/34 ingatlanok. 
Kialakultak továbbá a 3144/37 hrsz-ú és a 3144/35 hrsz-ú ingatlanok.  
 
2020. október 7. napján kelt 992-18/2020 ügyiratszámú levélben Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében és megbízásából az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ vezetője felé több választási körzet képviselőjével együtt jeleztem az 
Önkormányzat szándékát, miszerint a 3144/7 hrsz-ú ingatlanból telekosztással kialakult 
3144/37 hrsz-ú területen 800 m2 nagyságú kutyafuttató kialakítását tervezi, amennyiben a 
vagyonkezelő, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója ahhoz hozzájárulását adja. 
 
A tárgyalások során az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felvetette, hogy az Önkormányzat 
a 3144/37 hrsz-ú ingatlan használatát milyen jogcímen kezdeményezné, ingyenesen tulajdonba 
vagy vagyonkezelésbe kéri azt, vagy esetleg a vagyonkezelővel kíván használati megállapodást 
kötni. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának érdekében áll, hogy az általa megvalósításra kerülő 
kutyafuttató saját tulajdonú ingatlanon helyezkedjék el, továbbá, hogy a kistarcsai lakosság 
érdekeit szem előtt tartva az ingatlanon található erdőt saját tulajdonú ingatlanként tarthassa 
karban. Mindezek alapján indokolt, hogy az ingatlant az Önkormányzat a Magyar 
Államtól ingyenesen tulajdonba kérje.  
 
Szintén megalapozott, hogy az Önkormányzat a Magyar Államtól ingyenesen tulajdonba kérje 
a 3144/35 hrsz-ú ingatlant, mivel ez a közterület szolgálja majd az épülő általános iskola 
Eperjesi út irányából történő megközelítését.  
 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásra kizárólag 
kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladat érdekében van lehetőség, az Önkormányzatnak 
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meg kell határoznia azt a közfeladatot, melynek teljesítése céljából az adott ingatlan 
tulajdonjogát meg kívánja szerezni. A tulajdonba kért és kapott ingatlant kötbér terhe mellett 
15 évig erre a célra kell hasznosítani (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. 
§ alapján).  
 
A határozati javaslat szerint a 3144/37 hrsz-ú ingatlan tulajdonba kérése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában közfeladatként meghatározott településüzemeltetési célt szolgál. A 
javaslat szerint az ingatlanon az Önkormányzat olyan közparkot kíván kialakítani, ami az 
OTÉK előírásainak megfelelően is közparknak minősül, azaz olyan zöldterület, ami állandóan 
növényzettel fedett, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 
rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.  
 
A 3144/35 hrsz-ú, kivett közterület rendeltetési módú ingatlan tulajdonba kérésének célja 
szintén a Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési közfeladat 
ellátása, azon belül pedig helyi közút kialakítása, figyelemmel arra, hogy az iskola az Eperjesi 
út irányából ezen ingatlanon keresztül lesz megközelíthető. 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a Magyar 
Állam tulajdonában álló Kistarcsa, 3144/37 hrsz-ú kivett beépítetlen terület rendeltetés 
módú ingatlant a Magyar Államtól – állandóan növényzettel fedett, a település klimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és 
testedzést szolgáló – közpark kialakítása és fenntartása céljából ingyenesen tulajdonba 
kéri.  
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a Magyar 
Állam tulajdonában álló Kistarcsa, 3144/35 hrsz-ú kivett közterület rendeltetés módú 
ingatlant a Magyar Államtól – a Kistarcsa 3144/36 hrsz-ú ingatlanon épülő iskola Eperjesi 
út irányából történő megközelítése érdekében – helyi közút kialakítása és fenntartása 
céljából ingyenesen tulajdonba kéri. 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata vállalja a 
Kistarcsa 3144/37 hrsz-ú és 3144/35 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vétele érdekében felmerülő igazgatási szolgáltatási díjak, és egyéb, az ügyben 
felmerülő költségek megfizetését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
Kistarcsa, 2021. március 16. 

Juhász István 
polgármester 


