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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2017. január 25-i ülésére 

 
 
Tárgy: Elvi döntés a Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám területhasználatával és a 
Kistarcsa 2234 hrsz-ú Rigómező utca telekhatár rendezésével kapcsolatosan  
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

I. 

Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, 
Kistarcsai KÖFE Kft. –nek, és KIVÜ Kft. -nek (a továbbiakban: Önkormányzati cégek) helyt 
adó, Kistarcsa 3146/9 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám alatt 
lévő, kivett telephely és 2 gazdasági épület megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Telephely) 
kerítéssel elkerített területe 295 m2-rel meghaladja az ingatlan nyilvántartás szerinti 
területnagyságot a szomszédos, Kistarcsa 6166/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület (ipari 
gazdasági terület) megnevezésű ingatlan terhére (1. sz. melléklet). A Kistarcsa 6166/3 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa Mándli Magdolna (1172 Budapest, Almásháza utca 74.). 

A 6166/3 hrsz-ú ingatlan egyetlen közúti kapcsolata a Kistarcsa Rigómező utca, azonban a 
Telephely túlterjeszkedése miatt nem biztosított az ingatlan megközelítését szolgáló út 
minimális szélessége. Mándli Magdolna kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 
helyezzük vissza a Telephely kerítését az ingatlan nyilvántartás szerinti vonalra. Az előzetes 
árajánlat alapján a kerítés áthelyezése –beleértve a bontást, törmelék elszállítását, a kerítés 
építését, a felhasználható elemek áthelyezését, a tereprendezést, a föld elszállítását, a csatorna 
fedlap szintbe helyezését- közel 3.400.000.- Ft + ÁFA összeggel terhelné az Önkormányzat 
költségvetését. 

Az Önkormányzati cégek a szomszédos ingatlanból használt 295 m2 területet 
hasznosítják, működésükhöz szükséges ez a terület, emiatt célszerű olyan megoldást 
találni, amely a kerítés jelenlegi nyomvonalát megtartva, a 6166/3 hrsz-ú ingatlan 
megfelelő megközelítését is biztosítja.  

A Kistarcsa 0248/29 hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonosa, Széki Csilla (2141 Csömör, 
Árpád utca 20.) hajlandó eladni a 6166/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának egy akkora ingatlan 
részt, amennyi biztosítja az ingatlan megfelelő megközelíthetőségét, abban az esetben, ha a 
0248/29 hrsz-ú ingatlan területéből nem veszít, így kérte az Önkormányzatot, hogy a 
Rigómező utcából ugyanakkora területrészt kapjon (2. sz. melléklet). A területrészek adás-
vételéhez a szabályozási terv módosítása szükséges. A fekvéshatár változásokhoz Kistarcsa 
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Város Önkormányzat Képviselő–testületének döntése szükséges. Egy korábbi értékbecslés 
alapján a túlhasznált 295 m2 terület értéke, a HÉSZ módosítása, illetve a telekalakítások 
költsége összességében a kerítés áthelyezés nettó költségét közelíti meg. 

A fentiekben vázolt adás-vétellel, a fekvéshatárok változásával és a telekalakítások 
lebonyolításával a Kistarcsa 6166/3 hrsz-ú ingatlan megközelítése megoldódik, az 
Önkormányzat a 295 m2 terület megvásárlása után azt továbbra is használni tudja, a 
kerítést nem kell áthelyezni. 
 

II. 

Az előterjesztéshez csatolt felmérési vázlatból (1. sz. melléklet) az is kitűnik, hogy nem csak a 
Telephely, hanem a szomszédos, Kistarcsa 149 hrsz-ú ingatlan kerítése sem az ingatlan 
nyilvántartásban szereplő határon fekszik, ezért az Önkormányzat Csaba Péter földmérővel 
66/2016. munkaszámon elkészíttette a Kistarcsa Rigómező utca (2234) hrsz-ú, helyi közút 
felmérését. 

A felmérési vázlatból kiderül, hogy a Kistarcsa 145/2 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, 
Rigómező utca 2. szám, a Kistarcsa 147 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos 
utca 19. szám, és a Kistarcsa 149 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 21. 
szám alatti ingatlanok (a továbbiakban: Érintett ingatlanok) ingatlan-nyilvántartás szerinti 
telekhatára nem egyezik meg a jelenlegi tényleges állapottal. A valóságban az ingatlanok 
telekhatára a Kistarcsa 2234 hrsz.-ú, Rigómező utca megnevezésű Önkormányzati tulajdonú 
helyi közúton húzódik, a felmérési vázlaton feltüntetett területekkel túlhasználják a 
földterületet (3. sz. melléklet). 

Az Önkormányzat felszólította a tulajdonosokat, hogy az ingatlanok tényleges telekhatárait 
az ingatlan nyilvántartás szerinti állapotra állítsák vissza, mire válaszul a tulajdonosok 
jelezték, hogy az érintett területek megvásárlásával szeretnék a területhasználatot 
legalizálni. Mivel a használt területek a Kistarcsa 2234 hrsz-ú, Rigómező utca kivett közút 
megnevezésű ingatlanon helyezkednek el, a túlhasználatból adódó telek kiegészítések csak 
abban az esetben elidegeníthetőek, ha szabályozási terv módosításával a forgalomképtelen 
ingatlanvagyonból átsorolásra kerülnek.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 5.§ (7) bekezdés 
a) pontja alapján az önkormányzati vagyon elidegenítésére, elcserélésére, megterhelésére, 
megszerzésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően az adott vagyonelem forgalmi értéke 
megállapításának alapja ingatlan esetén az ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott 
hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés. Az elkészült értékbecslés …..Ft/m2 árat 
állapított meg a telek kiegészítésekre. 
 
Amennyiben az érintett ingatlanok tulajdonosai a szabályozási terv módosításából adódó, 
előzetesen kalkulált 800.000.-Ft-ot, és a telekalakítással járó költségeket vállalják, továbbá a 
képviselő–testület által meghatározott árat megfizetik, az érintett feleknek minderről 
településrendezési szerződést kell kötniük. Amennyiben a szerződés a felek között nem jön 
létre, a tulajdonosok az ingatlanok tényleges telekhatárait az ingatlan nyilvántartás szerinti 
állapotra kötelesek visszaállítani. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását. 
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I. Határozati javaslat  

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a Kistarcsa, 3146/9 hrsz-ú, 
természetben 2143 Kistarcsa Kossuth Lajos utca 23. számú ingatlan kizárólagos 
tulajdonosának szándékában áll a szomszédos Kistarcsa 6166/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület (ipari gazdasági terület) megnevezésű ingatlanból használt 295 m2 terület 
megvásárlása, ezért az alábbi döntéseket hozza: 

- A Kistarcsa 6166/3 hrsz-ú ingatlan megközelítéséhez szükséges szabályozási terv 
módosítást elkészítteti, a telekalakításokat és a fekvéshatár változásokat 
Kistarcsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. 

- A földhivatali bejegyzéseket követően, az adás-vétel létrejöttével a 295 m2 
területet a Kistarcsa 3146/9 hrsz-ú ingatlanhoz kívánja csatolni. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentieknek megfelelően indítsa el a 
szabályozási terv módosítását. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

II. Határozati javaslat  

 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsa 2234 hrsz-ú 
Kistarcsa Rigómező utca helyi közút megnevezésű ingatlan tulajdonosa úgy dönt, hogy a 
Kistarcsa 145/2 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Rigómező utca 2. szám, a 
Kistarcsa 147 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 19. szám, és a 
Kistarcsa 149 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti 
ingatlan tulajdonosok által túlhasznált területeket a túlhasználat szerint érintett 
tulajdonosoknak…. m2 áron értékesíti, amennyiben a Rigómező utca telekhatár 
rendezése tárgyában a szabályozási terv módosítással és a telekalakítással kapcsolatos 
költségek viseléséről az érintett ingatlan tulajdonosokkal a településrendezési szerződés 
létrejön.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogyha az adás-vételi szerződés nem jön létre, a 
tulajdonosok az ingatlanok tényleges telekhatárait az ingatlan nyilvántartás szerinti 
állapotra kötelesek visszaállítani, a túlhasználatért pedig díjat fizetni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogyha valamennyi érintett 
ingatlantulajdonos elfogadja az értékbecslés alapján meghatározott árat, a fentieknek 
megfelelően készítse elő a településrendezési szerződést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
 
Kistarcsa, 2017. január 11. 

Solymosi Sándor 
polgármester 


