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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére 

 
 
Tárgy: Telekmegosztás kezdeményezése a Kistarcsa, külterület 0232 hrsz.-ú ingatlan 
vonatkozásában 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szigetiné Dr. Hernandez Edina Éva 2015. április 30. napján kérelmet nyújtott be a 0232 hrsz.-
ú ingatlannal kapcsolatosan Kistarcsa Város Önkormányzatához (a továbbiakban: 
„Önkormányzat”).  

A kérelem az alábbiakat tartalmazza: 

Szigetiné Dr. Hernandez Edina Éva (a továbbiakban: „Kérelmező”) adásvételi előszerződést 
kötött a Kistarcsa, külterület 0232 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonban lévő, Terézia major 
elnevezésű kivett közút megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”) határában lévő 
0230/14 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával. Az Ingatlan jelenlegi, természetbeni állapota a 
kerítésvonal alapján a 0232 hrsz.-ú ingatlan egy részét is érinti. Kérelmező az Önkormányzati 
tulajdonban lévő közút érintett részére vételi szándékát (a továbbiakban: „vételi ajánlat”) 
írásban jelezte. Az Ingatlan értékesítéséhez az alábbi lépések szükségesek:  

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartásbeli besorolása „kivett közút”, mely a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: „Nvtv.”) 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozik, mint a 
forgalomképtelen törzsvagyon része, így az Nvtv. 6. § (1) bekezdése alapján nem idegeníthető 
el.  Az ingatlan értékesítését megelőzően szükséges egyrészt az Ingatlan megosztása a 
természetbeli állapotnak megfelelően, továbbá a megosztást követően kialakult érintett 
ingatlan ingatlan-nyilvántartásbeli megváltoztatása, közforgalom elől elzárt magánút 
megnevezésre. A megosztást követően a kialakult tárgybani Ingatlant forgalomképessé lehet 
nyilvánítani.  

A közút megosztásának jogszabályi akadálya nincs, s mivel a kérelem teljesítése a meglévő 
állapot megoldására ad lehetőséget, az önkormányzat érdekeit is szolgálja. 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
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Határozati javaslat  

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsa, külterület 0232 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa úgy dönt, hogy a 0230/14 hrsz-ú ingatlan jelenlegi 
természetbeni állapotával egyező határral a telekalakításhoz hozzájárul, azzal a 
feltétellel, hogy az eljárással kapcsolatos összes költség viselése Szigetiné Dr. Hernandez 
Edina Éva kérelmezőt terheli.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező költségviselése mellett a 
szükséges vázrajzot készítesse el, és kérelmezze annak földhivatali bejegyzését.  
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

 

Kistarcsa, 2015. május 13. 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


