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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2017. február 22-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Településrendezési szerződés megkötése a Kistarcsa 2234 hrsz-ú Rigómező utca 
telekhatár rendezésével kapcsolatosan  
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 

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 alatt található ingatlanok 
ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatára nem egyezik meg a tényleges állapottal. A 
valóságban az ingatlanok telekhatára a Kistarcsa 2234 hrsz.-ú, Rigómező utca megnevezésű 
Önkormányzati tulajdonú helyi közúton húzódnak (a továbbiakban: „Közútból Használt 
Terület”), valamint egyes ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában lévő 3146/9 hrsz.-ú 
ingatlanból is használnak - változó nagyságú - területeket (a továbbiakban: „Önkormányzati 
Ingatlanból Használt Terület”). 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. januári rendes testületi ülésén tárgyalta a fent 
felsorolt ingatlanok tulajdonosainak kérését, melyben jelezték Kistarcsa Város 
Önkormányzata felé, hogy a Közútból Használt Terület illetve az Önkormányzati Ingatlanból 
Használt Terület ingatlanokból származó területhasználatot legalizálni kívánják, ennek 
érdekében meg kívánják szerezni azok tulajdonjogát, és tulajdonjogukat az ingatlan-
nyilvántartásban fel kívánják tüntetni. 

A Képviselő-testület 14/2017. (I.25.) számú határozatában úgy döntött, hogy amennyiben a 
Rigómező utca telekhatár rendezése tárgyában a szabályozási terv módosításáról és az azzal 
kapcsolatos költségek viseléséről valamennyi érintett ingatlan tulajdonossal létrejön a 
településrendezési szerződés, abban az esetben a határozatban megjelölt áron értékesíti a 
Közútból Használt Területet.  

A döntésről a Hivatal értesítette az ingatlan tulajdonosokat, és egyben kérte, hogy írásban 
nyilatkozzanak a terhek viseléséről. A nyilatkozatot mindhárom érintett ingatlan tulajdonos 
megküldte, vállalták a tárgybani ügyben az Önkormányzat felé fizetendő költségeket. 
 
A mellékelt településrendezési szerződés tervezet alapján az alábbi feltételek, lépések kerültek 
meghatározásra a területrendezéssel kapcsolatosan: 
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• Ahhoz, hogy a HÉSZ módosítást megkezdjük, valamennyi tulajdonosnak alá kell írnia 
a településrendezési szerződést és a HÉSZ módosítás rá eső részének 50%-át 2017. 
március 20-ig át kell utalnia az Önkormányzat bankszámlájára. 

• Érintett tulajdonosok részére az Önkormányzati Ingatlanból Használt Területet szintén 
5247 Ft/m2 áron kívánja értékesíteni az Önkormányzat, a kapcsolódó adásvételi 
szerződés megkötésére az ingatlan tulajdonosok kötelezettséget vállalnak. 

• A HÉSZ módosításának további 50%-át minden érintettnek 2017. szeptember 30. 
napjáig kell kiegyenlíteni. 

• Az adásvételi szerződést akkor lehet megkötni, ha a HÉSZ hatályba lépését követően a 
kiszabályozott terület átminősül forgalomképes vagyonba, és az Önkormányzat 
lefolytatta a szükséges telekalakítási eljárást és a földhivatalnál azt bejegyeztette. 
 

A mellékelt településrendezési szerződés-tervezetet az ingatlan tulajdonosokkal egyeztettük. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 

 

Határozati javaslat  

 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az 
előterjesztés mellékletét képező, Tóth Sándor és Tóthné Szabó Anita (Kistarcsa 145/2 
hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Rigómező utca 2.), Gátfalvi Mihályné és Gátfalvi 
Szabina (Kistarcsa 147 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 19.), és 
Kövesi Pál és Kövesi Pálné (Kistarcsa 149 hrsz-ú, természetben 2143 Kistarcsa, Kossuth 
Lajos utca 21.) ingatlan tulajdonosokkal megkötendő településrendezési szerződéseket, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a hivatkozott szerződések aláírására.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
 
Kistarcsa, 2017. február 9. 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


