
 

 
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 
 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-132 

        „Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

A Képviselő-testület 2021. június 30-i ülésére 
 
 
Tárgy: Kistarcsa 1640/18-22, 1640/24-30, 1640/31, 1640/41 hrsz-ú ingatlanok területére 
vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás megindítása és 
annak alátámasztása tárgyalásos eljárásban és OTÉK alóli felmentési kérelem 
 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Mészáros László Dániel, mint a Mészáros Catering Kft. ügyvezetője ( a továbbiakban: 
Fejlesztő) 2021. június 10. napján kérelmet nyújtott be (1.sz. melléklet) Kistarcsa Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felé, melyben kérte a Kistarcsa Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő 1640/31 hrsz-ú, közterület művelési ágú ingatlan 1640/24 és 1640/22 hrsz-
ú ingatlanok közötti, jelenleg közlekedési területbe sorolt ~40 m2 terület (a továbbiakban: 
Terület) városközponti övezetbe történő átsorolását a településrendezési eszközök 
módosításával városközponti vegyes területbe a mellékelt telepítési tanulmányterv szerint 
(2.sz. melléklet). 
 
A javasolt módosítás mind a határozattal elfogadott településszerkezeti tervet, mind a 
Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX.03.) Önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: HÉSZ), illetve a mellékletét képező szabályozási tervet is érinti. 
 
Fejlesztő továbbá kérelmezte a településrendezési eszközök módosításának hatályba lépését 
követően a Kistarcsa 1640/31 hrsz-ú ingatlan megosztásához és a Terület ingatlanból történő 
leválasztásához szükséges telekalakítási eljárás lefolytatását annak érdekében, hogy a 
leválasztott Terület művelési ága beépítetlen területre történő módosításával az eljárás 
bejegyzését követően a leválasztott Területen üzlet építésére legyen lehetőség. 
 
Fejlesztő beadványában a telekmegosztással kialakuló, városközponti vegyes területbe sorolt 
Terület megvásárlására vételi szándékát jelezte 2.800.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
3.556.000,- Ft vételár alkalmazása mellett, vállalva, hogy az adásvétel kapcsán felmerülő 
minden költséget (ide értve különösen, de nem kizárólag az esetleges ügyvédi díjat, 
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földhivatali díjat, vételár költségét, értékbecslés díját, vagyonszerzési illetéket, és más 
közterhek díjait) visel. 
 
A Fejlesztő megbízásából Takács Ákos okl. építészmérnök (É 09-0679) elkészítette a 
településrendezési eszközök módosítását megalapozó telepítési tanulmánytervet és beépítési 
tervet a Területre vonatkozóan (2.sz. melléklet). 
 
Kistarcsa Város Főépítésze szakmai javaslatában a telepítési tanulmánytervben foglaltakhoz 
képest eltérő, szakmailag megalapozott változásokat javasolt. (3.sz. melléklet) 
 
A módosítás során a Terület és a környező 1640/18-22, 1640/24-30 hrsz.-ú ingatanok olyan 
Vt-6* jelű övezetbe kerülnek, amely építési övezet telekminimuma 40 m2 és a beépítettség 
mértéke 100%, a megengedett épületmagasság pedig 6,5 m. A 100%-os beépíthetőség 
megvalósíthatósága érdekében a településrendezési eszközök módosítása során az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XI.19.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: „OTÉK”) foglalt rendelkezések alóli felmentésre vonatkozó kérelem 
benyújtása is szükséges.  
A 1640/31 hrsz-ú ingatlan telekalakítás után maradó területe (az üzletsort a Hunyadi utca felől 
határoló önkormányzati tulajdonú közterület) Vt-6 övezetből KÖu közúti közlekedési 
területfelhasználásba és övezetbe kerül.  
A 1640/41 hrsz-ú vasút terület 1 méteres Vt területfelhasználásba és övezetbe tartozó 
telekrésze KÖk kötöttpályás közlekedési területbe kerül. 
 
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, amelyet megelőzően az Étv. 30/A. § (2) bekezdése 
értelmében az érintett ingatlan tulajdonosai telepítési tanulmánytervet is készíttetnek, melyet a 
képviselő-testületnek szükséges jóváhagynia. 
 
Az Étv. 30/A. § (1) bekezdése alapján megkötendő településrendezési szerződés előkészítésre 
került, az az előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi. A településrendezési szerződésben a 
Kérelmező vállalja a településrendezési eszközök módosításának tervezési költségét 
megfizetni az Önkormányzat részére. A tervezők ajánlata alapján (5. sz. melléklet) a 
településrendezési eszközök módosításának tervezései költsége bruttó 525.360,- Ft. 
 
A településrendezési eszközök eseti módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Tr.) 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében, a Tr. 42. §-a szerinti tárgyalásos 
eljárással folytatható le, amennyiben a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja az ingatlanok területét, a területen tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében. A 
100%-os beépíthetőség megvalósíthatósága érdekében az OTÉK-ban foglalt rendelkezések 
alóli felmentés megadását szükséges kezdeményezni az eljárás során. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) 
bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I.11.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdései alapján a környezeti vizsgálattól el lehet 
tekinteni, tekintettel arra, hogy új beépítésre szánt terült nem kerül kijelölésre. 
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A kiemelt fejlesztési területté nyilvánításhoz, illetve a településrendezési eszközök 
módosításának megindításához a Képviselő-testület döntése szükséges.  
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település 
területfelhasználási módosítása a települési területi mérleget befolyásolja, ezért a 
területrendezési tervekkel való összhang igazolása szükséges. A 2018. évi CXXXIX 
törvényben meghatározott térségi területi mérleg nem változik.  
Mivel a tervezett módosítás új beépítésre szánt területet nem jelöl ki, ezért a módosítás nem 
teszi szükségessé a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték 
kompenzációt. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 
 

I. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistarcsa 
1640/18-22, 1640/24-30, 1640/31, és 1640/41 hrsz-ú ingatlanokat a tervezett fejlesztés 
megvalósítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatályos 
településrendezési eszközökben eseti módosítás végrehajtását kezdeményezi a Kistarcsa 
1640/18-22, 1640/24-31, és 1640/41 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, azzal, hogy a 
1640/18-22, 1640/24-30, és a 1640/31 hrsz-ú ingatlan 1640/24 és 1640/22 hrsz-ú 
ingatlanok közötti ~40 m2 –es ingatlanrésze tekintetében az OTÉK 111. § (3)-(4) 
bekezdései alapján az előírások alóli felmentés megadását kezdeményezi a megengedett 
legnagyobb beépíthetőség megvalósíthatósága érdekében. A módosítás államigazgatási 
egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos 
eljárás szerint kívánja lefolytatni. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) bekezdése b) pontja, valamint 
az egyes tervek, illetve a programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet 1. § (2)-(3) bekezdései alapján, a tárgyalásos eljárás keretében készülő 
Kistarcsa Város településrendezési eszközök részleges módosítása során a 
kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat készítésétől eltekint. 
 
Határidő: azonnal, illetve a településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás 
megindítása tekintetében a Településrendezési szerződés aláírását és a tervezési költség 
megfizetését követően, azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
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II. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a településrendezési eszközök módosításához 
szükséges telepítési tanulmánytervet, azzal, hogy nem a tanulmánytervben 
meghatározott új övezet, hanem új Vt-6* jelű alövezet kerül létrehozásra 100%-os 
beépítéssel.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

III. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az 
előterjesztés 4. számú mellékletét képező Településrendezési szerződést, és felhatalmazza 
a polgármestert arra, hogy a Településrendezési szerződést a Mészáros Catering Kft.-vel 
megkösse.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 

 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2021. június 15. 
 

Juhász István 
polgármester 


	Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!

