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A Képviselő-testület 2017. május 24-i ülésére 
 
 

Tárgy:  A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Kistarcsa, Széchenyi utca 19. szám 
alatti parasztház vásárlására irányuló kezdeményezése 
 

 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi 
Önkormányzat) képviseletében Szabóné Tóth Katalin elnök 2017. március 29-én kelt 
levelében tájékoztatott arról, hogy a Kistarcsa, Széchenyi utca 19. szám alatti ingatlan eladó, 
irányára 12.000.000.,-Ft. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat álláspontja szerint az ingatlan alkalmas Kistarcsa Város 
Szlovák Néprajzi Gyűjteményének befogadására, valamint előnye, hogy a régi falu központi 
részén helyezkedik el, a helyi építkezési tradíciók szerint épült. Az ingatlan udvarán áll 
Kistarcsa épített öröksége, a Trunkli kápolna, mely virágvasárnapi körmenetre való díszítését 
és állandó gondozását a Nemzetiségi Önkormányzat vállalná. Az épület ráfordítással alkalmas 
egy vendégszoba kialakítására is, udvara közösségi színtérként funkcionálhatna.   
 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 
32. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök 
arányában – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – biztosítja a 
nemzetiségi önkormányzatok részére a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 
 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése az ingatlan vásárlását nem irányozta elő, arra 
jelenleg pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, de amennyiben a jelenleg is folyó 
ingatlanértékesítési tevékenységéből megfelelő összegű bevételhez jut, az ingatlan 
vásárlásának lehetősége ismételten megfontolható. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet megvitatni és abban döntést hozni 
szíveskedjen.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
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Határozati javaslat 

 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 19. 
szám alatti ingatlant költségvetési fedezet hiányában nem kívánja megvásárolni. 
Amennyiben Kistarcsa Város Önkormányzata ingatlan értékesítési tevékenységéből a 
jövőben megfelelő összegű bevételhez jut, a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat beadványát újra megvitatja. 
 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

  

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 

Kistarcsa, 2017. május 9. 
 

                                                                                                                        Solymosi Sándor  
     polgármester      

 
 


