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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2015. szeptember 2.-i ülésére 

 
Tárgy: A 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 5. 138 hrsz.-ú ingatlan 16 m2 önkormányzati 
tulajdonrész értékesítése 
 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 
309/2011. (VI.22.) sz. határozatával felajánlotta megvételre a 138 hrsz.-ú ingatlant a 
szomszédos 137/1 és 136 hrsz.-ú ingatlantulajdonosoknak. 
 
A 136 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa visszautasította a felajánlást. 
A képviselő testület 56/2012. (II.22.) sz. határozata alapján a 137/1 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosai 1.000.-Ft./m2 áron megvásárolták a 138 hrsz.-ú ingatlan 180/244 tulajdonrészét. 
 
A tulajdonviszonyok rendezése érdekében Kistarcsa Város Képviselő-testülete 138/2015. 
(VI.24.) sz. határozatával ismételten megvételre kínálta a Kistarcsa 138 hrsz.-ú, természetben 
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 5.sz. ingatlan 64/244 tulajdoni hányadú, 16 m2 területű 
önkormányzati tulajdonrészét a szomszédos, Kistarcsa 136 hrsz.-ú, természetben 2143 
Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 3.sz. ingatlan tulajdonosának, Berta Évának hivatkozva az 
alábbi törvényekre és rendeletekre. 
 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. § (1) bekezdése alapján, 
osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi 
tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg. A 
tulajdonostársak nyilatkoztak arról, hogy nem kívánnak élni elővásárlási jogukkal. 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (4) bekezdése, 13.§ (1) 
bekezdése, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 
versenyeztetési szabályokról szóló, 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete 1.§-a 
alapján az adásvételre felkínált ingatlan értéke nem haladja meg az  5 000 000 Ft-ot, 
így a Magyar Államnak nincs elővásárlási joga. 

 

 

 



- Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (II. 24.) sz. 
önkormányzati rendelet 13.§ (1) b) pontja szerint nem kell versenyeztetési eljárást 
lefolytatni az önkormányzati vagyon elidegenítése esetén, ha a vagyon egyedi 
forgalmi értéke ingatlanvagyon esetében a költségvetési törvényben meghatározott 
25 000 000 Ft-os értékhatárt nem haladja meg.  

 
Az adásvétel felajánlásával kapcsolatosan ingatlanbecslés nem készült, mivel az osztatlan 
közös tulajdonú ingatlan 180/244 tulajdonrésze 2012. évben 1.000.-Ft./m2 áron az 
önkormányzat által értékesítésre került, így a fennmaradó 64/244 önkormányzati tulajdonrész 
négyzetméterre vetített realizált piaci értéke ezzel megegyező összeg. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének 138/2015. (VI.24.) sz. határozatával tett felajánlását 
Berta Éva 2015.július 6. napján kelt levelében ismét elutasította arra hivatkozva, hogy az ő 
számítása szerint az érintett ingatlanrész területe nem haladja meg a 8 m2-t, illetve a korábbi 
felmérések is többször hibás méréseket mutattak. Levelében helyszíni szemlét kért a 
városüzemeltetési iroda ügyintézőjétől a terület nagyságának megállapítására. 
A tulajdonviszonyok rendezése érdekében 8.000.- Ft. kifizetését vállalná, mely megegyezik 
az ő általa becsült tulajdonrész területének és a négyzetméterre vetített realizált piaci érték 
szorzatával. 
 
A városüzemeltetési iroda 2015. július 22 napján kelt 1869-3/2015 ügyiratszámú levelében 
Berta Évát tájékoztatta, hogy a közhiteles nyilvántartások alapján (tulajdoni lap, térkép) a 
2143 Kistarcsa 138 hrsz.-ú ingatlan (természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 5. sz.) 
64/244 tulajdoni hányada 16 m2 terület nagyságú.  
Kistarcsa Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak az ingatlan - nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény alapján ezen adatot valósnak kell tekinteni az ellenkező bizonyításig, 
illetve nincs hatásköre ezen nagyságtól eltérő mértékben megállapítani az érintett terület 
nagyságát, így egy helyszíni szemle alapján nem lehetséges a közhiteles nyilvántartások 
adatain módosítani. 
 
A Kistarcsa 136 hrsz.-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 3.sz. ingatlan 
tulajdonosának, Berta Évának, a Képviselő-testület által korábban meghatározott mértékű 
vételárnál alacsonyabb összegben tett ajánlatát figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-
testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat  

 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2015. (VI.24.) sz. határozatát 
visszavonja és egyben, mint a Kistarcsa, 138 hrsz.-ú természetben a Kossuth Lajos u. 5. 
szám alatt lévő ingatlan 64/244 arányú tulajdonosa úgy dönt, hogy a tulajdoni hányadát 
megvételre felajánlja a szomszédos 136 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának, Berta Évának. 
Az ingatlan vételárát 500.-Ft/m2 összegben határozza meg, így a 138 hrsz.-ú ingatlan 
64/244 tulajdoni hányadú, 16 m2 területű telekrészért fizetendő összeg 8.000.-Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a vevőkkel kösse meg. 
 
 
Határidő: azonnal, illetve a szerződés elkészülését követő 30 nap 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

 

 

Kistarcsa, 2015. augusztus 14. 

 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mellékletek:  
 

1. sz. melléklet: 309/2011 (VI.22.) sz. határozat 
2. sz. melléklet: 56/2012. (II.22.) sz. határozat 
3. sz. melléklet 138/2015 (VI.24.) sz. határozat 
4. 138 hrsz.-ú ingatlan nem hiteles tulajdoni lapja 
5. M 1:500 arányú térképmásolat 

 
 
 


