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Tárgy: Telekmegosztás kezdeményezése a Kistarcsa 151/1 hrsz-ú, természetben 2143 
Kistarcsa Kossuth Lajos utca 18. számú ingatlan vonatkozásában 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Kistarcsa belterület 151/1 
hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti ingatlan, melyet a 
DPMV Zrt. üzemeltet Kistarcsa Város Önkormányzata, Kerepes Város Önkormányzata és a 
DPMV Zrt. között aláírt bérleti, üzemeltetési szerződés alapján. Az ingatlan, és a rajta álló 
685 m2 bruttó alapterületű épület kihasználtsága gazdaságtalan, illetve a korábbi egyeztetések 
alapján az ingatlan jelenleg nem szolgálja olyan önkormányzati feladat ellátását, mely az 
ingatlanhoz kizárólagosan kötődik.  
Az ingatlan karbantartása, fenntartása, a közüzemi költségek fizetése indokolatlanul magas 
költségeket ró a Zrt. részére, ezért célszerű a feladatok ellátását egyéb módon, vagy más 
telephelyen megvalósítani. A DPMV Zrt. vezérigazgatójával történt egyeztetés során a felek 
arra jutottak, hogy az üzemigazgatóság területén a központi fekvése miatt a 151/1 hrsz-ú 
ingatlan Malom utca felőli, 1406 m2 területű része a legmegfelelőbb az üzemeltető részére a 
telephely kialakítása céljára. (1.sz. melléklet). Ezen a területen csatlakozik a Kerepes felől 
jövő gerincvezetékbe a kistarcsai gravitációs csatorna, valamint a nagytarcsai szennyvíz 
nyomóvezeték. Az A2-es szennyvíz átemelő felé innen indul a gerinc fővezeték.  
 
A telekosztás után kialakítandó területen mobilház, illetve konténerház megfelelő 
telepítésével és az üzemeltető részére előírt helyiségek kialakításával a feladatellátás 
gazdaságosabban biztosítható. 
Az ingatlanból telekalakítás és övezeti átsorolása után kialakuló, 3990 m2 beépített ingatlan 
szélesebb spektrumú használhatósága valósulhat meg. 
 
A hivatkozott jogszabályok alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések 
meghozatalára a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre, és a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a polgármester jogosult.  
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Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, mint a Kistarcsa 151/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának 
képviselője úgy dönt, hogy az ingatlan tekintetében telekosztási eljárást kezdeményez a 
Csaba Péter földmérő által készített 49/2021. tervszámú változási vázrajz alapján. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

Kistarcsa, 2021. április 15. 
 
 

Juhász István 
polgármester 
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