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Tárgy: 1238/2 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatása 

 

 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A LAVET Kft. 2014. december 19. napján kérelmet nyújtott be Kistarcsa Város 

Önkormányzatának (a továbbiakban: „Önkormányzat”).  

A kérelem az alábbiakat tartalmazza: 

A LAVET Kft. raktár, valamint fejlesztő-és gyártó területének bővítését tervezi. Célja elérése 

érdekében korábban megvásárolta a 1237/13 hrsz. és 1235 hrsz. ingatlanokat. 

A LAVET Kft. által benyújtott, a PESTTERV Kft. által 2015. januárban készített telepítési 

tanulmányterv szerinti tervezési programot az Önkormányzat Képviselő-testület 

24/2015.(II.18.) sz. határozatával elfogadta, és a LAVET Kft.-t érintő településfejlesztési 

célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat és a LAVET Kft. 2015. február 19-én 

településrendezési szerződést kötött. 

További fejlesztések megvalósulása érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő 1238 

hrsz-ú, 799 m2 nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból (a továbbiakban:”közút”) 

telekmegosztási eljárás megvalósítása mellett 78 m
2
 nagyságú területet szándékozik 

megvásárolni. 

A telekalakításhoz a Képviselő-testület 92/2015. (IV.29.) határozatával hozzájárult, és felkérte 

a polgármestert az ingatlan megosztásához szükséges vázrajz elkészíttetésére, illetve a 

földhivatali bejegyzés kérelmezésére. 

Az ingatlan telekmegosztására a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályánál (továbbiakban: Földhivatal) 2015. szeptember 25. napján kelt 

határozatával az engedélyt megadta, így a változás után létrejött ingatlanok 1238/1 hrsz-ú 

kivett, közút, valamint 1238/2 hrsz-ú kivett, helyi közút megnevezéssel kerültek az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre. Fent hivatkozott határozat a KET 73/A. § alapján a fellebbezésre 

jogosultak fellebbezési jogukról való lemondásával jogerőre emelkedett. 

A 2015. október 3. napján hatályba lépett Helyi Építési Szabályzat a 1238/2 hrsz-ú ingatlant 

közlekedési területből gazdasági területek - Gksz-5 építési övezetbe sorolta. 
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Az értékesíteni kívánt, 1238/2 hrsz-ú ingatlant Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) sz. 

önkormányzati rendeletében a Kistarcsa Város Önkormányzat forgalomképtelen 

ingatlanvagyona státuszból Kistarcsa Város Önkormányzat korlátozottan forgalomképes 

ingatlanvagyona státuszba kell áthelyezni, ehhez viszont a Földhivatalnál kivett, helyi közút 

művelési ágról kivett, magánút művelési ágra kell megváltoztatni. 

 

 

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

elfogadását. 

 

 

 

Határozati javaslat  

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsa, 1238/2 hrsz-ú 

ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a Kistarcsa, 1238/2 hrsz-ú ingatlan művelési ágának 

kivett, helyi közút művelési ágról kivett, magánút művelési ágra változtatását.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 

Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál kérelmezze a 1238/2 hrsz-ú ingatlan 

művelési ág változásának bejegyzését. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

 

Kistarcsa, 2015. október 15. 

Solymosi Sándor 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


